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I. Všeobecná pravidla chování
a) Žák je povinen se ve škole slušnì chovat, dbát pokynù pedagogických pracovníkù a
ostatních zamìstnancù školy, podle všech schopností se svìdomitì pøipravovat na vyuèování
a dodržovat školní øád. Žák je povinen chovat se také mimo vyuèování, a to i ve volných
dnech a o prázdninách tak, aby nenarušoval zásady obèanského soužití a mravní normy a
dìlal èest sobì i škole.
b) Žák je povinen do školy chodit pravidelnì a vèas podle rozvrhu hodin a úèastnit se
èinností organizovaných školou. Úèast na vyuèování nepovinných pøedmìtù a docházka do
zájmových kroužkù a do školní družiny je pro zaøazené žáky povinná.
c) Žák musí být ve škole vhodnì, èistì a bez výstøedností upraven a obleèen.
d) Žák je povinen zacházet s uèebnicemi a školními potøebami šetrnì, udržovat své místo,
tøídu i ostatní školní prostory v èistotì a poøádku, chránit majetek pøed poškozením. Je
povinen do školy nosit uèebnice a školní potøeby podle rozvrhu hodin a pokynù uèitelù. Žák
nenosí do školy pøedmìty ohrožující zdraví jeho i spolužákù a cenné pøedmìty.
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e) Pøed ukonèením vyuèování nesmìjí žáci bez dovolení vycházet ze školní budovy.
Pobývat ve školních prostorách v dobì mimo vyuèování smí žák pouze za podmínek
stanovených ve školním øádu.
f) Žák je povinen chránit zdraví své i zdraví spolužákù, žákùm jsou zakázány èinnosti,
které jsou zdraví škodlivé, napø. kouøení, pití alkoholických nápojù, používání zdraví
škodlivých látek.
g) Žák je povinen respektovat práva spolužákù a pedagogických pracovníkù, které nesmí
v jejich právech omezovat.

II. Organizace výchovnì vzdìlávací práce na škole - èasový režim života školy
1. Organizace vyuèování
1. Vyuèuje se podle pevného rozvrhu hodin, schváleného øeditelem školy.
2. Veškeré èinnosti ve škole, jako jsou schùzky rodièù, zájmové kroužky apod., se konají
podle zvláštního rozvrhu, stanoveného øeditelem školy. Každá zmìna musí být
projednána pøedem s øeditelem školy.
3. Øeditel školy musí být pøedem seznámen o veškerých neplánovaných a mimoøádných
èinnostech nebo akcích, které se konají ve škole èi se školou souvisí.

Práva a povinnosti:

Pøíchod žákù do školy
Pøi cestì do školy dodržují žáci pravidla bezpeènosti silnièního provozu.
Školní družina je otevøena od 6.30 hod. Hlavní budova školy se pro žáky otevírá
v 7.40 hod. Všichni žáci jsou povinni být na svých místech a mít pøipravené pomùcky
nejpozdìji v 7.55 hod.
Šatnáø jmenovaný uèitelem odpovídá za zamknutí šatny. Šatna se zamyká v 7.55 hod.
1. vyuèovací hodina zaèíná v 8.00 hod.
Žák, který se opozdí, se omluví uèiteli a odùvodní pozdní pøíchod nebo odevzdá
písemnou omluvenku od rodièù.
Pozdní pøíchody jsou zaznamenány tøídním uèitelem. Žákùm, kteøí opakovanì
pøicházejí do školy pozdì, jsou udìlena kázeòská opatøení v souladu s Hodnocením
chování, jež je souèástí ŠVP, èást Hodnocení.

Vyuèování
Pøed zahájením vyuèování si žáci pøipraví všechny pomùcky. Zapomene-li žák
nìkterou z pomùcek, omluví se uèiteli pøed zaèátkem vyuèovací hodiny.
Po zvonìní signalizujícím zaèátek hodiny oèekávají žáci uèitele na svých místech.
Nedostaví-li se uèitel do 5 min. po zvonìní, oznámí zástupce tøídy tuto skuteènost øediteli
školy.
Žáci mají právo získávat informace. K tomu úèelu používají žáci pod vedením
uèitele vybavení školy vèetnì PC, ICT a jazykové uèebny. S veškerým majetkem školy
zacházejí žáci tak, aby nedošlo k jeho poškození. Poškodí-li žák školní majetek, je
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povinen škodu nahradit. Není dovoleno odnášet ze školy zaøízení školy, jakož i jeho
souèásti.
Pøi vyuèování dodržují žáci pravidla chování, hygieny a bezpeènosti. Pøi veškerém
svém poèínání mají na mysli nebezpeèí úrazu.
Pøi hodinách tìlesné výchovy zajiš•uje bezpeènost vyuèující.
Pøi vyuèování jsou žáci povinni zachovávat klid v celé budovì.
Pøi vyuèování není dovoleno vyøizovat záležitosti, které s výukou nesouvisí.
Mobilní telefony jsou pøi vyuèování vypnuty. Žáci mohou použít mobilní telefon
v závažném pøípadì se souhlasem uèitele.
Odejít ze školy v dobì vyuèování, napø. k lékaøi, smí žák jen se souhlasem uèitele,
který obdržel omluvenku od rodièù.
Zvonìní na konci vyuèovací hodiny je znamení pro uèitele. Žáci práci ukonèí až na
pokyn uèitele.
Pøi mimoškolních akcích v rámci vyuèování zajiš•uje bezpeènost doprovod. Žáci
dbají o dodržování bezpeènosti chování a silnièního provozu.
Vyuèovací hodiny:
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.55 – 11.40
5. 11.50 – 12.35
6. 12.45 – 13.30

Pøestávky
Malé pøestávky slouží žákùm k pøípravì na další vyuèovací hodinu, obèerstvení se,
vykonání potøeby.
V pøípadì výuky v jiné uèebnì se žáci pøesouvají podle pokynù vyuèujícího.
Pøi volném pohybu po budovì školy o malých pøestávkách dodržují žáci pravidla
bezpeèného chování.
Velká pøestávka od 10.35 do 11.05 slouží pøi pøíznivých klimatických podmínkách
k aktivní relaxaci žákù. V rámci ozdravného režimu se žáci pohybují mimo budovu ve
vyhrazeném prostoru areálu školy. Pøi tom dodržují pravidla bezpeèného chování a dbají
pokynù uèitelù, kteøí vykonávají dozor.
Zdržovat se o velké pøestávce ve tøídì není dovoleno. Uèitel na dozoru vykáže žáky
ven.
Za nepøíznivých klimatických podmínek žáci tráví velkou pøestávku ve škole. Øídí se
pokyny dozorujících uèitelù.
Žáci mají zakázáno manipulovat s okny bez dovolení uèitele.

Odchod žákù ze školy
Po skonèení vyuèování žáci uklidí svá pracovní místa. Uèitel nebo povìøení žáci
zavøou okna a tøídu uzamknou. Po opuštìní šatny ji šatnáø uzamkne.
Uèitel odvede žáky do vestibulu školy, kde si obìdvající žáci uloží svoje vìci do šatny
a odcházejí do jídelny. Po obìdì opouští urychlenì prostor šatny a vestibulu.
Žáci navštìvující školní družinu jsou uèitelem pøedáni vychovateli.
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Po odchodu z budovy se žáci ihned rozejdou, nehrají si v blízkosti školní budovy,
nevstupují na trávníky. Pøi cestì ze školy dodržují žáci pravidla bezpeènosti silnièního
provozu.

Školní jídelna
Žáci pøicházejí na obìd vèas podle pokynù uèitele èi v doprovodu vychovatele.
Ve školní jídelnì se žáci øídí provozem jídelny a dbají pokynù dozorujících uèitelù.
Žáci dodržují základní hygienická pravidla, pravidla správného stolování a pravidla
bezpeèného chování.

Školní družina
Provoz školní družiny je od 6.30 hod. do 17.30 hod, v pátek do 17.00 hod.
Vychovatel pøebírá žáky od uèitele po skonèení vyuèování. Vychovatel odvádí dìti na
obìd, dozoruje nad nimi a zpìt je pøivádí do klubovny.
Školní družina slouží k aktivní relaxaci žákù za dozoru vychovatele.
Žáci zacházejí s vybavením klubovny, høištì a zahrady tak, aby nedošlo k jeho
poškození.
Žáci dodržují pravidla bezpeènosti chování a prevence sociálnì patologických jevù,
pøedevším šikany.

Chování k druhým
Žáci mají právo svobodnì adekvátním zpùsobem vyjádøit svùj názor.
Žáci tolerují odlišnosti druhých.
Žáci mají právo na ochranu pøed psychickým i fyzickým násilím. V pøípadì
potøeby mají právo požádat o pomoc kohokoliv z pracovníkù školy.
Žáci nemají právo druhému ubližovat.
Jakékoliv projevy psychického nebo fyzického ubližování jsou považovány za
hrubé porušení školního øádu a jsou potrestány udìlením výchovných opatøení.

2. Organizace dalších èinností konaných ve škole
Vycházky a exkurze jsou souèástí vyuèování, jejich obsah i rozsah se øídí uèebními
osnovami. Organizují se v objektech nejbližších škole. Èasovì nároèné exkurze je možno
organizovat v rámci školních výletù, které se patøiènì prodlouží.
Školní výlety se mohou organizovat jednou ve školním roce. Jejich program schvaluje
øeditel školy. Pro žáky, kteøí se výletu nezúèastní, se zajistí náhradní vyuèování nebo
zamìstnání.
Žáci 1. - 5. roèníku konají výlety jednodenní.
Druhé roèníky se úèastní základního plaveckého výcviku, tøetí - zdokonalovacího
plavání.
V prùbìhu školního roku se minimálnì 1x organizuje pobyt v pøírodì.

4

V období školního vyuèování mùže øeditel školy ze závažných dùvodù, zejména
organizaèních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnù ve školním roce podle
§ 24 Zákona è.561/2004 Sb., o pøedškolním, základním, støedním, vyšším odborném a jiném
vzdìlávání (školský zákon).
Zájmová èinnost žákù je souèástí výchovnì vzdìlávací èinnosti školy v dobì mimo
vyuèování a uskuteèòuje se v zájmových útvarech organizovaných školou nebo jinými
institucemi. Úèast žákù v zájmových útvarech je dobrovolná.
Škola mùže v souladu se školním vzdìlávacím programem organizovat zotavovací pobyty
žákù ve zdravotnì pøíznivém prostøedí bez pøerušení vzdìlávání, výjezdy do zahranièí a další
akce související s výchovnì vzdìlávací èinností školy. Mezi úèastníky výjezdu do zahranièí
zaøadí škola pouze ty žáky, kteøí pøedloží písemný souhlas zákonného zástupce žáka a mají
uzavøené pojištìní odpovìdnosti za škodu platné na území pøíslušného státu a pojištìní
léèebných výloh v zahranièí nebo v pøípadì výjezdu do èlenského státu Evropské unie mají
Evropský prùkaz zdravotního pojištìní nebo potvrzení tento prùkaz nahrazující.
Pøi akcích konaných mimo místo, kde škola uskuteèòuje vzdìlávání, nesmí na jednu
osobu zajiš•ující bezpeènost a ochranu zdraví žákù pøipadnout více než 25 žákù.
Výjimku z tohoto poètu mùže stanovit s ohledem na nároènost zajištìní bezpeènosti a
ochrany zdraví žákù øeditel školy. Je nutno zajistit i lékárnièku, urèit vedoucího - vždy
pedagogický pracovník.
Pøi koupání jsou utvoøeny skupiny max. po 10, pedagog je povinen urèit vedoucí dvojici v
každé skupinì.
Pøi akcích konaných mimo místo, kde škola uskuteèòuje vzdìlávání, kdy místem pro
shromáždìní žákù není místo, kde škola uskuteèòuje vzdìlávání, se zajiš•uje bezpeènost a
ochrana zdraví žákù na pøedem urèeném místì 15 minut pøed dobou shromáždìní. Po
skonèení akce konèí zajiš•ování bezpeènosti a ochrany zdraví žákù na pøedem urèeném místì
a v pøedem urèeném èase. Místo a èas shromáždìní žákù a skonèení akce škola oznámí
nejménì 1 den pøedem zákonným zástupcùm žákù.

3. Pravidla hodnocení výsledkù vzdìlávání žákù

Vzdìlávací program pøedpokládá, že východiska a zámìry se projeví v pøístupu k
hodnocení žákù a ve výbìru hlavních kritérií, podle kterých se posuzuje, jak ve škole pracují a
jakých výsledkù dosahují. V hodnocení se odráží, k èemu konkrétnì škola žáky vede a jaké
dovednosti, vìdomosti a kompetence mají získat.
Hodnocení by mìlo být objektivní, adresné a individuální. Vyhýbáme se jednostrannostem
a porovnávání žákù èi jejich prací. Do hodnocení nezahrnujeme vlastnosti žáka, jeho chování
a absenci na výuce. Hodnocení by nemìlo být koneèným verdiktem, ale motivací k další práci
žáka.
Hodnocení provádíme v souladu se školským zákonem è. 561/2004 Sb. a vyhláškou è.
48/2005 Sb., o základním vzdìlávání a nìkterých náležitostech plnìní povinné školní
docházky.
V souladu s cíli programu se zamìøujeme na projevy žáka v oblasti:
1) poznávací
2) hodnotové
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3) èinnostní

FUNKCE HODNOCENÍ
1) Informativní
- žák je informován o tom, zdali je jeho aktuální úroveò získaných kompetencí již dostaèující
- poskytnutí informací rodièùm žáka
2) Motivaèní
- pozitivní motivace je podstatou hodnocení, každý žák má zažít úspìch
- uèitel musí žáka znát, aby jej mohl vhodnì motivovat
3) Výchovná
- správný systém hodnocení formuje žákovu osobnost, ovlivòuje jeho postoje, povahové rysy,
sebevìdomí a žebøíèek hodnot
4) Diferenciaèní
- individuální pøístup k žákùm je dùležitým faktorem hodnocení

OBECNÉ

ASPEKTY HODNOCENÍ

1) žák ví, co se má nauèit a proè
- uèivo, pøedmìtové kompetence, vzdìlávací cíle, životní kompetence, pøedávání dovedností
dále
2) žák ví, co bude dìlat pro to, aby se nìco nauèil
- metody a forma práce, vlastní iniciativa, snaha, tvoøivost, píle
3) žák ví, jak bude prokazovat, že se nìco nauèil
- formy hodnocení, prùbìžné hodnocení pokroku, individuální pøístup
4) žák ví, podle kterých kriterií bude hodnocen
- konkrétní pravidla pro pøedmìty, roèníky, práci
5) žák mùže hodnotit vlastní pokrok
- sebehodnocení

Uèitel pøi hodnocení sleduje:
1) jak si žák osvojuje poznatky a dovednosti a rozvíjí zruènost
- získává podstatné poznatky pro pochopení uèiva
- projevuje zájem o obohacování vìdomostí a rozvoj dovedností
2) jak žák používá získané dovednosti a vìdomosti pøi øešení konkrétních a praktických
úkolù, situací a problémù
- demonstruje osvojené dovednosti, vìdomosti a postupy a aplikuje je na pøíkladech v
podmínkách bìžného života
3) jak žák komunikuje ve škole i mimo školu
- kultivovanì mluví a píše, srozumitelnì se vyjadøuje, klade otázky, formuluje vlastní
myšlenky, používá slovní zásobu
4) jak žák projevuje rysy samostatného myšlení
- rozlišuje a tøídí podstatné od nepodstatného, zdùvodòuje a vyvozuje
5) jak žák ovládá zásady samostatné práce
- pracuje s uèebnicí, pracovním sešitem, volnými listy, encyklopediemi a atlasy
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- vyhledává informace z rùzných zdrojù a pracuje s nimi
- vytváøí nákresy, grafy, schémata, zakládá vlastní portfolia
6) jak žák chápe a pøijímá mravní a obèanské hodnoty
- respektuje národní kulturu, tradice
- vytváøí si pozitivní vztah k domovu, rodinì, zdraví, okolí, pøírodì a životnímu prostøedí

PRAVIDLA HODNOCENÍ

ŽÁKÙ

Kriteria hodnocení:
Co hodnotíme:
- celkový pokrok, rozvoj dovedností
- postupné odstraòování nedostatkù
- míru schopnosti spolupráce a kooperace, míru samostatnosti
- schopnost tvoøivì øešit problém
- prùbìh a výsledek èinnosti
Oblasti hodnocení:
- pøíprava na výuku, vedení sešitù a pracovních sešitù, plnìní a úroveò domácích úkolù
- aktivní práce pøi výuce, snaha, píle, zájem o pøedmìt, referáty apod.
- komunikace a kooperace pøi skupinovém øešení problému, pøi projektech
- písemné a ústní aktivity všeho druhu
- souhrnné písemné práce v pøedmìtech naukového zamìøení
Jak hodnotíme:
- prùbìžnì s možností sebereflexe
- ètvrtletnì, vèetnì sebehodnocení a reflexe rodièù
- individuálnì, respektujeme individuální možnosti žáka
- pozitivnì a motivaènì, dáváme návod k odstranìní nedostatkù
- s oèekáváním vytvoøení spoleèného cíle v budoucnu
- uèíme žáky vzájemnému hodnocení a sebehodnocení, dáme jim možnost spolupodílet se na
hodnocení

PRAVIDLA SEBEHODNOCENÍ
- postupné vedení žákù k sebehodnocení vlastní práce od 1. roèníku
- prùbìžné sebehodnocení v knížce Hodnocení (vybarvování kytièek)
- vedení k samostatnému nalezení a odstranìní chyby
- stanovení kritérií sebehodnocení uèitelem
- vedení žákù k pozitivnímu hodnocení

ZPÙSOBY HODNOCENÍ

A

KLASIFIKACE

Pøi hodnocení se øídíme platným klasifikaèním øádem naší školy. Žáci používají naše
vlastní knížky hodnocení, které jsou vytvoøeny tak, aby vyhovovaly našim žákùm, uèitelùm i
rodièùm a jsou v souladu s klasifikaèním øádem a našimi pravidly hodnocení.
7

V souèasnosti máme vytvoøeny tøi verze vlastních knížek hodnocení. Jeden typ je
uzpùsoben pro týdenní hodnocení žákù prvních roèníkù s podrobnìjším dìlením jednotlivých
výchovnì vzdìlávacích oborù, podobnì je vytvoøen i druhý typ, který je používán ve druhých
roènících. Od tøetího do pátého roèníku používáme tøetí verzi našich knížek hodnocení, kde
tøídní uèitel i ostatní vyuèující zapisují prùbìžné hodnocení a žáci vlastní sebehodnocení.
Všechny tøi verze obsahují vlastní hodnocení žákù, ètvrtletní hodnocení, sebehodnocení a
prostor pro vyjádøení rodièù. Souèástí jsou také stanovená pravidla chování, práva a
povinnosti žáka, uèitele i rodièe a pravidla a zpùsoby hodnocení.

Hodnotíme:
1) známkou na stupnici 1-5
- dle schopnosti osvojení a uplatnìní dovedností a poznatkù, úrovnì myšlení, pochopení faktù,
pojmù, jevù a zákonitostí mezi nimi, podle úrovnì komunikace, schopnosti øešit problém,
spolupracovat a hodnotit
2) spoleènì známkou na stupnici 1-5 a slovnì
- využití tzv. "pøidané hodnoty" èi konkretizace hodnocení, výètu konkrétních dílèích úspìchù
a neúspìchù, pozitivního a motivaèního hodnocení
3) jen slovnì
- možnost ocenìní i malých, dílèích pokrokù a zlepšení, pøístupu k práci, aktivity, snahy, píle
apod.

ad 1)
známkou na stupnici 1-5 v pøedmìtech naukového zamìøení (ÈJ, AJ, Prv, Pø, Vl, M, ICT)
hodnotíme:
a) stupnìm 1 žáka, který:
- samostatnì a tvoøivì uplatòuje osvojené dovednosti a poznatky
- myslí logicky správnì
- ucelenì a pøesnì chápe fakta, pojmy, zákonitosti a vztahy mezi nimi
- správnì, pøesnì a výstižnì komunikuje a diskutuje
- aktivnì spolupracuje, øeší problémy, hodnotí sebe i ostatní
b) stupnìm 2 žáka, který:
- s menší pomocí uèitele uplatòuje osvojené dovednosti a poznatky
- myslí logicky správnì
- v podstatì ucelenì a pøesnì chápe fakta, pojmy, zákonitosti a vztahy mezi nimi
- s menšími nedostatky komunikuje a diskutuje
- v podstatì správnì øeší problémy, s menší pomocí hodnotí sebe i ostatní
c) stupnìm 3 žáka, který:
- s vìtší pomocí uèitele uplatòuje osvojené dovednosti a poznatky, dopouští se chyb
- myslí vcelku správnì, ale málo tvoøivì
- má podstatné mezery v ucelenosti a pøesnosti osvojení faktù, pojmù, zákonitostí a vztahù
mezi nimi
- komunikuje s chybami, do diskuse se zapojuje èásteènì
- pøi spolupráci je ménì aktivní, je schopen sebehodnocení i hodnocení ostatních
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d) stupnìm 4 žáka, který:
- uplatòuje chybnì osvojené dovednosti a poznatky se závažnými mezerami a nedostatky
- myslí chybnì, není tvoøivý
- má vážné nedostatky v ucelenosti a pøesnosti osvojení faktù, pojmù, zákonitostí a vztahù
mezi nimi
- ústní i písemný projev má vážné nedostatky
- témìø nespolupracuje, není schopen hodnocení sebe ani ostatních
e) stupnìm 5 žáka, který:
- není schopen osvojení èi uplatnìní poznatkù a dovedností ani s pomocí uèitele
- není schopen samostatného myšlení
- ústní i písemný projev má velmi vážné nedostatky
- není schopen odstranit chyby ani s pomocí uèitele
- nespolupracuje, narušuje spolupráci, není schopen hodnocení sebe ani ostatních

známkou na stupnici 1 - 5 v pøedmìtech výchovného zamìøení (HV, TV, PÈ, VV) hodnotíme:
a) stupnìm 1 žáka, který:
- je aktivní
- pracuje samostatnì a tvoøivì
- úspìšnì rozvíjí osobní pøedpoklady
- se projevuje originálnì, pùsobivì a pøesnì
- se zajímá o umìní a je tìlesnì zdatný
b) stupnìm 2 žáka, který:
- je aktivní
- pracuje vìtšinou samostatnì
- rozvíjí osobní pøedpoklady
- se projevuje originálnì, pùsobivì s menšími nedostatky
- se zajímá o umìní a je tìlesnì zdatný
c) stupnìm 3 žáka, který:
- je ménì aktivní
- pracuje ménì samostatnì a tvoøivì
- nerozvíjí dostateènì svoje pøedpoklady
- se projevuje pùsobivì s vìtším množstvím chyb
- se pøíliš nezajímá o umìní, ale projevuje alespoò snahu
d) stupnìm 4 žáka, který:
- je málo aktivní
- témìø vùbec nepracuje samostatnì a tvoøivì
- témìø vùbec nerozvíjí osobní pøedpoklady
- se projevuje chybnì
- se nezajímá o umìní a neprojevuje snahu
e) stupnìm 5 žáka, který:
- je pøevážnì pasivní
- nepracuje samostatnì a tvoøivì
- nerozvíjí osobní pøedpoklady
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- projevuje se chybnì i s pomocí uèitele
- se nezajímá o práci a neprojevuje žádnou snahu

ad 2, 3)
v pøípadì, že:
- uèitel usoudí, že slovní hodnocení lépe a pøesnìji vystihne výkon žáka a zahrne i ohodnocení
jeho snahy, píle a pokroku
- se jedná o žáky s SPU a oblast, kde mají výukové problémy
- žák dlouhodobì absentoval, pøešel na naši školu z jiné školy apod.
- žák je cizinec
Pololetní

a

závìreèné hodnocení:

a) prospìl s vyznamenáním
- žák je všech pøedmìtech klasifikován nejhùøe stupnìm 2, aritmetický prùmìr známek je
maximálnì 1,5
b) prospìl
- žák není v žádném pøedmìtu klasifikován stupnìm 5, aritmetický prùmìr známek je vyšší
než 1,5
c) neprospìl
- žák je klasifikován alespoò v jednom pøedmìtu stupnìm 5
HODNOCENÍ CHOVÁNÍ:
Chování žákù je hodnoceno v souladu se školským zákonem è. 561/2004 Sb. a vyhláškou
è. 48/2005 Sb., o základním vzdìlávání a nìkterých náležitostech plnìní povinné školní
docházky.
Kriteria hodnocení chování:
- mimoøádná aktivita, iniciativa, úspìch
- míra plnìní èi neplnìní školních povinností
- míra porušování øádu školy
- míra porušování pravidel chování tøídy
- hrubé porušení školního øádu, zejména projevy šikany
- skutky, které jsou u dospìlých kvalifikovány jako pøestupky nebo trestné èiny
Kázeòská opatøení:
- pochvala uvedená na vysvìdèení
- napomenutí tøídního uèitele
- dùtka tøídního uèitele
- snížený stupeò z chování
Pravidla udìlení kázeòských opatøení:
- udìlená pochvala se uvede na vysvìdèení a je zapsána na pedagogické radì do knihy, ve
které jsou vedeny všechny pedagogické rady
- pøi udìlení napomenutí tøídního uèitele nebo dùtky tøídního uèitele jsou informováni zákonní
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zástupci žáka a øeditel školy, pøi nejbližší pedagogické radì jsou informováni ostatní
pedagogové a je uèinìn zápis do knihy, kde jsou vedeny všechny pedagogické rady
- pøi udìlení dùtky øeditele školy jsou informováni zákonní zástupci žáka, pøi nejbližší
pedagogické radì jsou informováni ostatní pedagogové a je uèinìn zápis do knihy, v níž jsou
vedeny všechny pedagogické rady
- udìlení sníženého stupnì z chování se projednává na nejbližší pedagogické radì a hlasuje o
nìm celý pedagogický sbor, o snížené známce z chování jsou informováni zákonní zástupci
žáka
- pøi udìlování kázeòských opatøení se pøistupuje ke všem žákùm spravedlivì
- udìlení kázeòského opatøení má žáka upozornit na pøestupek a vést k jeho nápravì
- všechna kázeòská opatøení vèetnì pochval jsou zapsána do katalogových listù žákù
H o d n o c e n í ž á k ù s e s p e c i á l n í m i v z d ì l á v a cí m i p o t ø e b a m i
Hodnocení a klasifikace žákù se speciálními vzdìlávacími potøebami vychází ze
zjištìné specifikace obtíží žáka a uplatòuje se ve všech vzdìlávacích oblastech a oborech,
ve kterých se jeho obtíže projevují
Pøi hodnocení žáka s pøiznanými podpùrnými opatøeními vycházíme z Plánu
pedagogické podpory žáka, pøípadnì z Individuálního vzdìlávacího plánu.
Hodnocení a klasifikace zahrnuje pøedevším:
· vytvoøení podmínek k individuálnímu rozvoji vnitøního potenciálu žáka s SPU
· nastavení reálných cílù žákova rozvoje
· nepøetìžování žáka, možnost dostateèné relaxace
· nahrazení písemných forem zkoušení ústními
· práce s kritérii hodnocení v závislosti na charakteru žákova problému
· seznámení ostatních žákù s odlišnostmi ve zpùsobu hodnocení žáka s pøiznanými
podpùrnými opatøeními
· využívání rùzných forem hodnocení žáka /symboly, klasifikace, neverbální, verbální
(slovní), body, procenta, poèet chyb/
· formativní hodnocení vzdìlávání žákù se speciálními vzdìlávacími potøebami /
hodnocení individuálního pokroku každého žáka / zpìtná vazba
· individuální hodnocení s tolerancí
· dùraz na podporu rozvoje dovedností žáka
· hodnocení dílèích úspìchù, srovnávání vývoje, pokroku sebe sama
· pøevaha motivaèní složky, hodnocení jevù, které žák zvládl
· sebehodnocení
· spoleèné hodnocení
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· celkové hodnocení / ètvrtletní, pololetní, závìreèné/ zohledòuje žákovy pokroky ve
vzdìlání
Hodnocení žákù nadaných a mimoøádnì nadaných
Hodnocení a klasifikace žákù s nadáním a mimoøádným nadáním vychází ze
zjištìné specifikace oblasti a rozsahu nadání a uplatòuje se ve všech vzdìlávacích
oblastech a oborech, ve kterých se jeho nadání projevuje
Pøi hodnocení žáka s nadáním a mimoøádným nadáním vycházíme z Plánu
pedagogické podpory žáka, pøípadnì z Individuálního vzdìlávacího plánu.
Hodnocení a klasifikace zahrnuje pøedevším:
· vytvoøení podnìtného prostøedí k využití žákova mimoøádného potenciálu
· práce s kritérii hodnocení v závislosti na charakteru žákova nadání
· seznámení ostatních žákù s odlišnostmi ve zpùsobu hodnocení žáka s nadáním a
mimoøádným nadáním pøiznanými podpùrnými opatøeními
· využívání rùzných forem hodnocení žáka
· formativní hodnocení vzdìlávání žákù nadaných a mimoøádnì nadaných / hodnocení
individuálního pokroku každého žáka / zpìtná vazba
· dùraz na podporu rozvoje dovedností, vìdomostí, ale i praktických schopností žáka
· pozitivní pøístup, využití žákových dovedností ze strany uèitele pøi výuce
· podpora originálního myšlení
· možnost zapojení do školních projektù
· možnost úèasti v rùzných soutìžích a olympiádách
· zadávání nároèných a specifických úkolù s využitím logiky, vlastních schopností,
dovedností, nápadù a tvoøivosti
· možnost úèasti na výuce v pøedmìtu, v nìmž vyniká, ve vyšším roèníku
· individuální pøístup, práce ve dvojici èi skupinì s podobnì nadanými žáky
· toleranci

pøípadných

odlišností,

perfekcionismus,

nervozita,

pøecitlivìlost,

impulzivnost, tzv. dvojí výjimeènost apod.
· toleranci vlastního tempa
· toleranci odlišného zpùsobu øešení zadaného úkolu
· tolerance oblasti zájmu žáka, jeho fantazie a nápadù /èasté kladení otázek, diskuse
apod./
· sebehodnocení
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III. Režim života a práce žákù
1. Chování a povinnosti žáka v dobì pobytu ve škole
a) Docházka do školy a zpùsob omlouvání nepøítomnosti
I. Omluvená absence
Nepøítomnost nezletilého žáka ZŠ omlouvá zákonný zástupce žáka formou písemné
omluvenky v žákovské knížce, která je rodièem podepsána.
Zákonný zástupce žáka je povinen doložit dùvody nepøítomnosti žáka ve vyuèování
nejpozdìji do 3 kalendáøních dnù od poèátku nepøítomnosti žáka.
V pøípadì èasto se opakující absence mùže škola, jako souèást omluvenky, požadovat
doložení nepøítomnosti žáka z dùvodu nemoci ošetøujícím (dorostovým) lékaøem.
Je-li žáku pøedem známo, že zamešká vyuèování, požádá o dovolení na jeden den tøídního
uèitele, na více dnù øeditele školy písemnì.
O uvolnìní žákù na rekreaci lze žádat øeditele školy pouze jednou za školní rok, a to vždy
písemnì pøedem.
Musí-li žák pøedèasnì odejít z vyuèování, pøedloží písemný souhlas svého zákonného
zástupce tøídnímu nebo vyuèujícímu uèiteli.
Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí z dùvodu dlouhodobé absence a vyuèující
nemá dostateèné podklady pro klasifikaci, urèí øeditel školy pro jeho hodnocení náhradní
termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozdìji do dvou mìsícù
po skonèení prvního pololetí.
Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, urèí øeditel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozdìji do
konce záøí následujícího školního roku.
II. Neomluvená absence
Neomluvenou nepøítomnost do 10 vyuèovacích hodin øeší se zákonným zástupcem žáka
tøídní uèitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce pozván doporuèeným dopisem.
Pøi poètu neomluvených hodin nad 10 je svolána øeditelstvím školy komise (ØŠ, TU, zák.
zástupce žáka, výchovný poradce, zástupce orgánu sociálnì-právní ochrany dìtí, popø. další
odborníci). Rodièe jsou zváni doporuèeným dopisem. Jestliže poèet neomluvených hodin
pøesáhne 25, zasílá ØŠ oznámení o pokraèujícím záškoláctví s náležitou dokumentací
pøíslušnému orgánu sociálnì-právní ochrany dìtí.
b) Chování žáka pøed vyuèováním
Žáci pøicházejí do školy tak, aby nestáli zbyteènì pøed budovou, ale nejménì 5 minut pøed
zaèátkem vyuèování byli ve tøídì. Škola se otevírá v 7.40 h.
Pøi cestì do školy, ze školy dbá pravidel silnièního provozu a dopravní káznì, slušnì se
chová ke spolužákùm a dospìlým osobám.
Pokud žáci jezdí do školy na jízdních kolech, musí je mít øádnì vybavena. Jízdní kola
nelze odkládat v budovì školy ani v její bezprostøední blízkosti. Za pøípadnou krádež jízdních
kol škola nepøebírá odpovìdnost. Rodièe si musí kola svých dìtí pojistit sami.
Žák vstupuje do tøídy zásadnì pøezutý. Vycházkovou obuv a svrchní odìv si žáci
odkládají v šatnì. Cenné vìci a peníze zde nikdy neponechává! Za zapomenuté cenné vìci
(mobilní telefony, pøehrávaèe) a peníze v šatnách, ve tøídách škola nepøebírá odpovìdnost! V
pøípadì potøeby mùže tyto uschovat u tøídního uèitele.
Pøezùvky a vycházkovou obuv musí mít žáci oznaèenou tak, aby nedocházelo k zámìnám.
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Po zazvonìní v 7.55 hod. sedí žáci na svých místech a mají nachystány všechny vìci na
vyuèování. Nepøijde-li uèitel do 5 minut po zazvonìní na hodinu (8.00) do tøídy, ohlásí to
tøídní služba v øeditelnì školy.
c) Chování žáka pøi vyuèování, bìhem pøestávek a po vyuèování
Žák pracuje poctivì, neopisuje úkoly, nenapovídá. Hlásí se, chce-li odpovìdìt nebo se na
nìco uèitele zeptat. Bìhem vyuèování nevykøikuje.
Žákùm je zakázáno v dobì vyuèování používat mobilní telefon. Majitelé mobilních
telefonù budou mít v dobì výuky pøístroj vypnutý. (Pøíkaz øeditele školy k používání
mobilních telefonù)
Udržuje své místo v èistotì a poøádku, zachází šetrnì se svými vìcmi, svých spolužákù, s
vybavením školy. Poškodí-li svévolnì školní majetek, uhradí vzniklou škodu.
Vejde-li uèitel po zvonìní do tøídy, žáci jej zdraví povstáním. Vejde-li uèitel do tøídy o
pøestávce, žáci se ztiší a poslouchají sdìlení uèitele. Vejde-li do tøídy cizí osoba, žáci zdraví
povstáním, na chodbì pozdraví každou cizí osobu.
V pøípadì, že se žáci stìhují na další hodinu ze své tøídy, uèiní tak o pøestávce tiše a
spoøádanì beze spìchu, každý žák jednotlivì.
Pøed nástupem do TV, pracovních èinností, na vycházky a kulturní akce se žáci øídí
pokyny vyuèujících.
V dobì pøestávek mohou být žáci ve tøídì nebo na chodbì. Za pøíznivého poèasí mohou o
hlavní pøestávce pobývat venku v okolí školy za dozoru vyuèujících.
Chovají se slušnì, dbají na bezpeènost, pohybují se pomalu, beze spìchu a øídí se pokyny
dozoru.
Nesmí opouštìt školu a zdržovat se v šatnách.
Zakazuje se naklánìt se a lézt po zábradlí schodištì, sedìt na okenních rámech a
radiátorech, vysedávat na chodbách a na schodištích, vyklánìt se a povolávat na spolužáky z
oken.
Žákùm není dovoleno o pøestávkách klepat na dveøe sborovny. Obracejí se pouze na
uèitele, který vykonává dozor.
Žáci nesmí vstupovat do zakázaných prostorù školy (sklep, kotelna, školní kuchynì,
úklidové místnosti).

d) Chování žáka pøed školou a kolem školy
Žáci udržují všude poøádek, neodhazují kolem sebe papíry, obaly od cukrovinek apod.,
aby nezneèiš•ovali okolí školy. Vše odhazují do nádob na odpadky.
Pøed hlavním vchodem není dovoleno hrát míèové hry. Zatravnìných ploch kolem školy
není dovoleno používat jako høištì.
Ve škole i mimo školu žák zdraví dospìlé osoby, pøi vstupu do místnosti jim dá vždy
pøednost.
Na veøejnosti je zdvoøilý, chová se slušnì, nevyjadøuje se hrubì.
Žáci za své chování na veøejnosti odpovídají rodièùm èi zákonným zástupcùm.
Pøi cestì do školy, ze školy a na tramvajových a autobusových zastávkách jsou žáci
povinni dodržovat dopravní pøedpisy, dopravní kázeò a chovat se k sobì slušnì, navzájem si
neubližovat, zejména mladším spolužákùm.
Žákùm je zakázáno donášení, požívání, distribuce a pøechovávání návykových látek (drog,
alkoholu a cigaret) v areálu školy i mimo školu pøi èinnostech poøádaných školou.
2. Pokyny k osobní hygienì a ochranì zdraví
Žáci jsou povinni pøicházet do školy èistì upraveni, dbát osobní hygieny.
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Ve škole se žáci pøezouvají a zásadnì k pøezouvání nepoužívají obuvi urèené ke
sportování.
V hodinách TV cvièí žáci ve cvièebních úborech.
V zájmu bezpeènosti není povoleno po škole pobíhat a manipulovat s jakýmkoliv
zaøízením školy, zejména s elektrospotøebièi. Je zakázáno bezdùvodnì manipulovat s hasicími
pøístroji.
Pøi cestì do školy a ze školy jsou žáci povinní dodržovat dopravní pøedpisy a dopravní
kázeò v souladu s Vyhláškou o silnièním provozu.
Pøi exkurzích, výletech a jiných èinnostech poøádaných školou vystupují žáci ukáznìnì,
øídí se pokyny uèitelù nebo jiných povìøených osob.
Pøi hromadném pøesunu z místa na místo dodržují dopravní pøedpisy a pravidla pro
pøepravu cestujících.
Žákùm se zakazuje nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu
školy i mimo školu. Porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý pøestupek a
budou z nìj vyvozeny patøièné sankce.
V pøípadì jakéhokoliv ve škole nebo pøi èinnostech organizovaných školou je žák povinen
jej okamžitì nahlásit. (uèiteli vykonávajícímu dozor, tøídnímu uèiteli, školnímu
zdravotníkovi) apod.
V odborných pracovnách, zahradì a tìlocviènì platí zvláštní bezpeènostní pøedpisy, se
kterými jsou žáci seznámeni v první vyuèovací hodinì. (Tøídní kniha)
Pøi výskytu vážnìjších zdravotních problémù žáka je okamžitì kontaktován zákonný
zástupce. Pøi zjištìné pøítomnosti infekèního onemocnìní (napø. spála, žloutenka) je škola
povinna neprodlenì informovat i zákonné zástupce ostatních žákù. Stejný postup uplatòuje
škola i pøi zjištìném výskytu pedikulózy. Zákonný zástupce takto nemocného žáka je povinen
pedikulózu odstranit. Do doby úplného odstranìní pedikulózy nesmí žák školu navštìvovat.
V pøípadì, že zákonný zástupce žáka nespolupracuje a žák s pedikulózou navštìvuje i nadále
školu, informuje škola pøíslušný odbor sociální péèe.
3. Oblasti prevence užívání návykových látek
Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi
manipulovat. To neplatí pro pøípady, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léèebného
procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zaøízením.
(- § 130 zákona •. 40/2009 Sb., trestní zákoník - návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné
látky, psychotropní láky a ostatní látky zp!sobilé nep"ízniv# ovlivnit psychiku •lov#ka nebo
jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.
- manipulací pro ú•ely školního "ádu se rozumí p"inášení, nabízení, zprost"edkování, prodej,
opat"ení, p"echovávání)
Požívání omamných a psychotropních látek (dále jen „OPL“) osobami mladšími 18 let je
v Èeské republice považováno za nebezpeèné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok
na pomoc orgánù sociálnì-právní ochrany dìtí.
(1) V pøípadì, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skuteènost hlásit zákonnému
zástupci žáka.
(§ 7 odst. 1 zákona •. 359/1999 Sb., o sociáln# právní ochran# d#tí).
(2) Škola je povinna oznámit orgánu sociálnì-právní ochrany dìtí obecního úøadu obce
s rozšíøenou pùsobností skuteènosti, které nasvìdèují tomu, že žák požívá návykové látky. (§
10 odst. 4 zákona •. 359/1999 Sb., o sociáln# právní ochran# d#tí.)
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(3) Distribuce dle § 283 trestního zákoníku a šíøení OPL dle § 286 trestního zákoníku je v ÈR
zakázána a takové jednání je trestným èinem nebo provinìním. Škola je povinna v takovém
pøípadì takový trestný èin pøekazit a uèiní tak v každém pøípadì vèasným oznámením vìci
policejnímu orgánu. (§ 367 zákona •. 40/2009 Sb., trestní zákoník)
(4) V pøípadì výskytu látky, u níž je podezøení, že se jedná o omamnou a psychotropní látku
v prostorách školy, nebo v pøípadì pøechovávání takové látky žákem bude škola postupovat
stejnì jako v bodu (3).
4. Oblasti prevence šikany
(1) Školní program v oblasti prevence šikany, který je souèástí Minimálního preventivního
programu (MPP), je prùbìžnì vytváøen, aktualizován a rozvíjen. Do školního programu jsou
zapojeni všichni pedagogiètí pracovníci.(Metodický pokyn MŠMT k !ešení šikanování ve
školách a školských za!ízeních •.j. 22294/2013-1.)
(2) Škola má vyškoleného odborníka pro prevenci sociálnì patologických jevù, školního
metodika prevence. (vyhláška •. 72/2005Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a
školských za!ízeních, ve zn"ní vyhlášky •. 116/2011Sb.). Škola má vytvoøen plán prùbìžného
vzdìlávání školního metodika, který je souèástí plánu dalšího vzdìlávání pedagogických
pracovníkù.
(3) Škola aktivnì chrání žáky pøed šikanou. Škola je povinna zajistit bezpeènost a ochranu
zdraví žákù, vytváøet podmínky k jejich zdravému vývoji a souèasnì pøedcházet vzniku
sociálnì patologických jevù. (Metodický pokyn MŠMT k !ešení šikanování ve školách a
školských za!ízeních •.j. 22294/2013-1.) Jakýkoliv náznak chování, který se blíží šikanì je
závažným porušením školního øádu a je okamžitì øešen. Pøi zjištìní šikany je svolána
výchovná komise. V pøípadì prokázání viny hrozí agresorovi postih ve formì udìlení
výchovného opatøení. Udìlení výchovného opatøení je v kompetenci tøídního uèitele, øeditele
školy nebo je projednáno na pedagogické radì èi mimoøádnì svolané poradì pedagogického
sboru a vedení školy.
(4) Škola spolupracuje se zákonnými zástupci žákù, s PPP, pøípadnì jinými speciálnì
pedagogickými a zdravotnickými zaøízeními.
(5) Škola má ohlašovací povinnost pøi výskytu šikany (podle odst. 2, •l. 3. Metodického
pokynu MŠMT k !ešení šikanování ve školách a školských za!ízeních).
5. Povinnosti poøádkové služby ve tøídì
Každý týden vykonávají službu ve tøídì urèení žáci.
Ráno po pøíchodu do školy pøekontroluje služba ve tøídì èistotu tabule, doplní køídu, která
je uložena u TU.
O pøestávkách kontroluje poøádek ve tøídì, utírá tabuli. Odpovídá za poøádek kolem koše,
umyvadla, lavic.
Veškeré závady okamžitì hlásí svému tøídním uèiteli nebo panu školníkovi.
Pokud není stanoveno jinak, opatruje tøídní knihu.
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Pøi stìhování ze tøídy do tøídy si služba okamžitì zjistí stav tøídy a poøádek v ní.
Po ukonèení vyuèování pøekontroluje lavice, sebere papíry.
6. Péèe o tøídní knihu
Do první vyuèovací hodiny nosí tøídní knihu uèitel, bìhem vyuèování se stará o TK
povìøený žák nebo služba.
Tito žáci nosí TK do pracoven, kde se tøída stìhuje, do školní dílny nebo tìlocvièny.
Po skonèení vyuèování odnáší TK do sborovny uèiteli.
7. Péèe o šatny
Ráno po zazvonìní uzamknou šatny tøídním uèitelem povìøení žáci, kteøí klíèe obdrží od
vyuèujícího 1. vyuèovací hodiny nebo dozor konající pedagogický pracovník.
Po ukonèení vyuèování tito povìøení žáci odemykají šatnu a klíèe vrátí uèiteli.
Každá tøída (respektive povìøení žáci) si zodpovídá za uzamèení šatny.
Za pøípadné ztráty z neuzamèené šatny nepøebírá škola odpovìdnost!

IV. Práva žákù
V souladu s Úmluvou o právech dítìte mají žáci právo na:
- vzdìlávání a rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností
- informace o prùbìhu a výsledcích svého vzdìlávání
- výchovu, která smìøuje k rozvoji jeho osobnosti, pøi zdùraznìní respektu k lidským právùm,
ke vzájemnému porozumìní a toleranci
- zakládat v rámci školy samosprávný orgán žákù, volit a být do nìj voleni, pracovat v nìm a
jeho prostøednictvím se obracet na øeditele školy s tím, že øeditel školy se stanovisky a
vyjádøeními tohoto samosprávného orgánu bude zabývat
- vyjadøovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdìlávání,
pøièemž jejich vyjádøením musí být vìnována pozornost odpovídající jejich vìku a stupni
vývoje, své pøipomínky vznést prostøednictvím zákonných zástupcù nebo pøímo øediteli školy
- svobodné vyjadøování svých názorù, a to ve všech záležitostech, které se ho týkají, pøi
dodržení pravidel slušné komunikace. Jeho názorùm musí být vìnována patøièná pozornost
- ochranu pøed jakoukoliv formou diskriminace
- ochranu pøed jakýmkoliv tìlesným a duševním násilím, urážením èi zneužíváním
- ochranu pøed svévolným zasahováním do soukromého života, rodiny, domova,
korespondence
- ochranu pøed všemi návykovými látkami, které ohrožují jeho tìlesný a duševní vývoj
(alkohol, drogy)
- získání a rozšiøování informací, pokud neohrožují jeho tìlesný a duševní vývoj
- spravedlivé hodnocení s pøihlédnutím k individuálním zvláštnostem žáka a na vèasné
seznámení s hodnocením, na zdùvodnìní a vysvìtlení jeho hodnocení
- pozitivní klima ve tøídì
- má právo pøicházet s nápady, podnìty a návrhy, které se týkají èinnosti školy nebo tøídy, a to
buï pøímo k tøídnímu uèiteli nebo øediteli školy
- kdykoliv se obrátit na pedagogického pracovníka školy s žádostí o pomoc, radu èi informaci
- úèastnit se soutìží a prezentace svých výrobkù a nápadù
- využívání všech zaøízení a služeb školy, které jsou žákùm urèeny
- žáci jsou povinni øádnì docházet do školy a øádnì se vzdìlávat
- dodržovat školní øád a pøedpisy a pokyny školy k ochranì zdraví a bezpeènosti, s nimiž byli
seznámeni
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- plnit pokyny pedagogických i nepedagogických pracovníkù školy vydané v souladu s
právními pøedpisy a školním øádem

V. Základní práva a povinnosti zákonných zástupcù
1. Právem rodièù se speciálními vzdìlávacími potøebami nebo mimoøádnì nadaného žáka
je žádat na škole vypracování individuálního vzdìlávacího nebo výchovného programu. Jejich
povinností je doložit tento požadavek odborným posudkem státního poradenského zaøízení,
který bude stanovovat doporuèení pro školu. Pokud tak rodièe neuèiní, pøistupuje se k dítìti
jako k žáku s bìžnými výukovými a výchovnými potøebami.
2. Rodièe mají právo se vyjadøovat ke všem výukovým a vzdìlávacím aspektùm pùsobení
školy. Jejich povinností je uplatòovat toto právo obèansky slušným zpùsobem.
3. Rodièe mají právo být vèas a prokazatelnì informováni o výukových a výchovných
výsledcích svého dítìte. Jejich povinností je spolupracovat se školou, stanovit po dohodì s
tøídním uèitelem zpùsob a èastost vzájemného kontaktu (úèast na tøídních schùzkách, písemný
kontakt apod.). Za chování žáka mimo školu plnì odpovídají rodièe.
4. Volit a být volen do školské rady.
5. Povinnost zajistit, aby žáci docházeli øádnì do školy.
6. Na vyzvání øeditele školy se osobnì zúèastnit projednání závažných otázek týkajících
se vzdìlávání žáka.
7. Informovat školu o zmìnì zdravotní zpùsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo
jiných závažných skuteènostech, které by mohly mít vliv na prùbìh vzdìlávání.
8. Dokládat dùvody nepøítomnosti žáka ve vyuèování v souladu s podmínkami
stanovenými školním øádem.
9. Oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro prùbìh vzdìlávání nebo bezpeènost
žáka a zmìny v tìchto údajích.

VI. Základní práva a povinnosti školy
1. Povinností školy je poskytovat kvalitní základní vzdìlávání všem žákùm, na které se
vztahuje povinná školní docházka. Škola pøednostnì pøijímá žáky ze svého spádového
obvodu.
Právem školy je v odùvodnìných pøípadech vyžadovat prostøednictvím rodièù odborný
posudek, vyjadøující se k možnosti vzdìlání a výchovy žáka v podmínkách základní školy.
2. Povinností každého pedagogického pracovníka je respektovat práva žáka a jeho rodièù
v rozsahu, které vymezují základní ústavní listiny a další právní normy. Právem uèitele je
požadovat od žáka a jeho zákonných zástupcù, aby svá práva uplatòovali zpùsobem, který by
neohrožoval jeho lidskou a profesionální dùstojnost a èest.
3. Povinností školy ze zákona je její povinnost vùèi orgánùm sociálnì právní ochrany dìtí,
ev. Policie ÈR, a to zejména v tìchto pøípadech:
- nedodržování rodièovské zodpovìdnosti
- trestné èinnosti páchané na dìtech a podezøení na ni
- záškoláctví nad stanovenou hranici
- dealerství a zneužívání všech návykových látek dítìtem a podezøení na nì
- šikany
- èinnosti, páchané dítìtem, která vyhrazuje znaky pøestupku nebo trestného èinu.
4. Právem školy je v nezbytnì nutném rozsahu prostøednictvím zákonných zástupcù nebo
pracovníkù sociálnì právní ochrany dìtí znát výsledky sociálnì právního, trestního šetøení èi
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soudního rozhodnutí, mající vztah k plnìní povinné školní docházky a k dalšímu výchovnému
pùsobení na žáka.
Tím není dotèena povinnost školy a dalších orgánù chránit osobní údaje žáka.
VII. Režim práce uèitelù a ostatních pedagogických pracovníkù
1. Základní povinnosti pedagogických pracovníkù
Pedagogiètí pracovníci jsou povinni zvyšovat své odborné znalosti, dále se vzdìlávat,
pracovat svìdomitì, iniciativnì.
Plnì využívat stanovené pracovní doby a dodržovat pracovní kázeò stanovenou
Pracovním øádem. Vyuèovací hodina musí být èasovì plnì využita. Ve vyuèovací hodinì
nelze opravovat úkoly jiných pøedmìtù, ani provádìt tøídnické práce. Pozdní nástupy a
pøedèasné ukonèení vyuèovací hodiny jsou nepøípustné.
Dodržovat pøedpisy k zajištìní bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci a pøedpisy o požární
bezpeènosti.
Øádnì hospodaøit s prostøedky jim svìøenými a støežit a ochraòovat majetek školy pøed
poškozením, ztrátou, znièením a zneužitím.
Dùslednì se øídit uèebními plány a uèebními osnovami, znát pøedpisy pedagogickoorganizaèní, hygienické a smìøující k zajištìní bezpeènosti a ochranì zdraví pøi práci.
Plnit stanovenou míru vyuèovací povinnosti, úèastnit se pobytù v pøírodì, po splnìní
vyuèovací povinnosti obstarávat práce související s vyuèováním a výchovnou èinností, které
stanoví zvláštní pøedpisy nebo které uloží vedoucí zaøízení v souladu s pracovnì právními
pøedpisy a pracovní smlouvou.
Pracovník musí oznámit dùležité osobní údaje, zejména zmìny rodinného stavu, narození
dítìte, zmìny bydlištì, zdravotní pojiš•ovny, zmìny plat. stupnì atd.
Nemùže-li se pracovník dostavit do práce pro pøekážku v práci, je povinen to neprodlenì
oznámit øediteli školy.
Uèitelé bývají povìøováni následujícími pracemi souvisejícími s vyuèováním:
- osobní pøíprava na vyuèování
- pøíprava na výchovnou práci
- pøíprava pomùcek a péèe o nì
- pøíprava materiálu k vyuèování
- vedení pøedepsané pedagogické dokumentace
- opravy písemných a grafických prací žákù
- dozor nad žáky
- spolupráce s uèiteli vyuèujícími ve tøídì
- spolupráce s rodièi
- péèe o školní pomùcky, kabinety, knihovny, klubovny, herny atd.
- úèast na poradách svolaných øeditelem nebo jinými orgány školské správy
- pomoc v administrativních pracích.
Uèitel je povinen být pøítomen ve škole v dobì stanovené jeho rozvrhem hodin, rozvrhem
dozorù, v dobì porad a schùzí svolaných øeditelem školy, v dobì stanovené pro pohotovost a
k pøechodnému zastupování jiného uèitele.
Uèitel koná dozor nad žáky ve škole pøi vyuèování, o pøestávkách, pøed vyuèováním i po
vyuèování dle vyvìšeného a schváleného plánu dozorù.
Dozor nad žáky zaèíná v 7.40 h a konèí podle rozvrhu hodin.
Pøi každé úèasti žákù ve škole musí být zajištìn dozor odpovìdnou osobou.
Bezpeènost a ochranu zdraví ve škole, pøi vzdìlávání mimo místo, kde se uskuteèòuje
vzdìlávání, pøi akcích konaných mimo místo, kde se uskuteèòuje vzdìlávání, zajiš•uje škola
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svými zamìstnanci, vždy však nejménì jedním pedagogickým pracovníkem. Zamìstnance,
který není pedagogickým pracovníkem, mùže øeditel školy k zajištìní bezpeènosti a ochrany
zdraví žákù urèit pouze, pokud je zletilý a zpùsobilý k právním úkonùm.
V pracovní dobì na požádání vedení školy je vyuèující povinen zastupovat za
nepøítomného uèitele (osobní záležitosti musí být odloženy).
2. Režim pro uèitele pøi vyuèování
Všichni uèitelé pøicházejí do školy nejménì 15 min pøed zahájením vyuèování.
Pozdní pøíchod do školy nebo nemožnost pøíchodu jsou povinni ohlásit telefonicky nebo
jinou cestou øediteli školy.
Po celou dobu vyuèování dohlíží uèitel na šetrné zacházení se školním majetkem, dbá na
udržování èistoty a poøádku ve tøídì i šatnách, dodržuje a dbá na dodržování racionalizaèních
opatøení (šetøení vodou, elektøinou, pokud nemùže závady sám odstranit, hlásí øediteli školy).
Uèitel vyuèující ve tøídì poslední hodinu zajistí organizovaný a spoøádaný odchod žákù ze
tøídy, poøádek ve tøídì - urovnání židlí, vybrání papírù z lavic, uzavøení vody, oken.
Ze tøídy odchází uèitel poslední.
Vyuèující TV dbají, aby se žáci na hodiny TV pøevlékali.
Stìhuji-li se žáci do jiné tøídy (odborné uèebny), stanoví vyuèující pøesné pokyny k
bezpeènému pøesunu žákù.
Dozor konají uèitelé podle rozvrhu dozorù - každý je osobnì odpovìdný za zdraví a
bezpeènost žákù.
Pro všechny uèitele platí smìrnice o dodržování pracovního øádu, pohotovostní službì.
Všichni uèitelé jsou povinni ráno se informovat ve sborovnì o suplování, náhradních
dozorech a nových úkolech.
Klasifikaci žákù provádìjí uèitelé po celé klasifikaèní období ve smyslu platného
klasifikaèního øádu, který si každý uèitel prostuduje.
Každý uèitel je povinen bìhem své vyuèovací hodiny provést patøièné záznamy do TK
(pøedmìt, látka, absence, prùøezová témata v probíraném uèivu).
Každý uèitel je povinen seznámit se s daným režimem pro žáky a dbát na jeho
dodržování.
Uèitelé jsou povinni zabezpeèovat osnovami stanovené vycházky, exkurze, školní výlety.
Uèitel vytváøí ve tøídì optimální pracovní atmosféru, pøihlíží k individuální zdravotní
dispozici žáka. Veškeré problémy øeší uèitel s rodièi vèas a vìcnì. Uèitel je povinen dát za
všech okolností každému žákovi pøíležitost k uplatnìní jeho vìdomostí a dovedností.
3. Ustanovení dozoru nad žáky
Uèitel vykonávající dozor pøijde nejménì 15 min pøed 1. zvonìním do školy a zapoène
ihned provádìt dozor.
Uèitel vykonávající dozor kontroluje pøed zahájením vyuèování pøezouvání žákù, pøípravu
na vyuèování a chování žákù.
O pøestávkách dozírající uèitel zprostøedkovává styk žákù v nutných a neodkladných
záležitostech s uèiteli, kteøí jsou ve sborovnì, pøípadnì kabinetech.
Dozírající uèitel zjistí namátkovì i poøádek a chování žákù na WC. O velkých pøestávkách
kontroluje dodržování hygienických opatøení ve tøídách.
3.1 Pøesun žákù do družiny
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Probíhá-li výuka mimo kmenovou budovu, je povinností vyuèujícího konat dozor a
organizovat pøesun žákù z této budovy do budovy kmenové školy. Pøesun mùže zajistit i jiná
dospìlá osoba povìøená vedením školy
Po ukonèení vyuèování zajistí pøesun žákù do družiny ustanovený pedagog družiny.
V pøípadì nemoci nebo nepøítomnosti dozírajícího uèitele pøevezme dozor uèitel, který je
urèen jako náhrada.
3.2. Uèitel dozírající ve školní jídelnì zajiš•uje organizaci, vydávání obìdù, dbá zejména na
to, aby se nevytváøely fronty u vydávacího okénka, na klidné a kulturní chování žákù.
4. Práce tøídních uèitelù
TU vyžaduje od všech vyuèujících systematické výchovné pùsobení na žáky plnìním
jejich zásadních povinností podle jednotlivých pedagogických požadavkù, obsažených v
režimu naší školy.
Pøed klasifikaèní poradou prohovoøí závažné pøípady klasifikace, chování a prospìchu se
všemi vyuèujícími a podá pedagogické radì souhrnnou zprávu za celou tøídu.
Sleduje mimotøídní a mimoškolní èinnost svých žákù a podle možností ji podporuje a
usmìròuje. Pravidelnì provádí kontrolu žákovské knížky.
Prùbìžnì kontroluje absenci žákù. Namátkovými kontrolami o pøestávkách zjiš•uje chování
svých žákù ve tøídì.
Sleduje talentované a zaostávající žáky a ve spolupráci s výchovným poradcem tyto žáky
usmìròuje. Rovnìž sleduje a usmìròuje profesionální orientaci žákù své tøídy, napomáhá
vytváøet dobrý vztah mezi veøejností (rodièi) a školou.
5. Nepedagogiètí pracovníci
- dodržují Zákoník práce
- dodržují pravidla BOZP a PO na svém úseku práce
- dodržují pravidla hygieny
- vèas a správnì plní úkoly stanovené øeditelem školy nebo jeho zástupcem
- spolupracují s pedagogickými pracovníky
- peèují o svìøený majetek
- pracují na všech úsecích spolehlivì, samostatnì, zodpovìdnì, hospodárnì (kanceláø, kuchyò,
úklid)
- podílejí se na bezpeènosti a ochranì zdraví žákù a pøed sociálnì patologickými jevy
6. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat
- bezpeènostní pøedpisy (viz. metodika BOZP)
- požární pøedpisy
- zákaz kouøení v budovì školy
- pracovníci jsou povinni podrobit se vyšetøení na alkohol, které provádí øeditel ZŠ za
pøítomnosti dvou svìdkù, aby zjistil, zda pracovník není pod vlivem alkoholu nebo jiných
omamných prostøedkù.
VIII. Zabezpeèení majetku na škole
Za bezpeèné uložení pokladní hotovosti zodpovídá hospodáøka nebo øeditel školy.
Pokladní hotovost je uložena v kovové pokladnì, která je uložena v uzamèené skøíni v
kanceláøi hospodáøky školy.
Vyuèující, kteøí vybírají od žákù peníze (na výcvik, školní výlet apod.), nenechávají je
uložené v kabinetech, ve tøídách.
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Za zabezpeèení uèebních pomùcek zodpovídají správcové sbírek. Uèební pomùcky,
zejména pøístroje audiovizuální techniky, uloží vyuèující po ukonèení výuky do skøíní,
nenechává je volnì položené v kabinetech, sborovnì, ve tøídì, s výjimkou odborných
pracoven, které se po vyuèování zamykají. Zodpovídají vyuèující. V dobì prázdnin se
pøístroje uloží podle pokynù správce didaktické techniky.
Vyuèující, který vyuèuje ve tøídì poslední hodinu, nechá službu zkontrolovat uzavøení
oken. Pøi odchodu ze školy zkontroluje uzavøení oken v kabinetu.
Uklízeèky po vyvìtrání místností peèlivì uzavøou všechna okna na svém úseku.
Školník uzavírá ráno školní budovu. Za uzamèení školní budovy v dopoledních hodinách
zodpovídají všichni pracovníci školy. V 11.35h. odemyká školní budovu dozorující uèitel. Po
ukonèení výuky školu uzamyká školník, dozorující uèitel nebo vedení školy.
Uklízeèky pøi odchodu ze školy øádnì budovu uzamknou.
Zabezpeèení školní budovy (uzamèení budovy, uzavøení oken) kontroluje školník v
prùbìhu školního roku i v dobì prázdnin.

V Praze 29. 9. 2016
s úèinností od 1. 10. 2016
………………………………
øeditel školy
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