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1 Obecná ustanovení 
Školní řád je dokument, který upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich 
zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných 
vztahů s pedagogickými pracovníky, provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení, 
podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, podmínky zacházení 
s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků. 
Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny pracovníky 
školy. 
Součástí Školního řádu jsou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 
Směrnice je umístěna na webových stránkách školy a v tištěné podobě na přístupném místě 
školy podle §30 školského zákona, prokazatelně jsou s ní seznamováni žáci, zaměstnanci 
školy i zákonní zástupci žáků. 
Žáci jsou se školním řádem seznamováni ústní formou, která umožňuje pochopení 
jednotlivých ustanovení ve formě odpovídající jejich věku. 
 
1. Řád základní školy je vydáván v souladu s § 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a jeho 
aktualizacemi. 
2. Řád základní školy je platný pro součást základní školu, která je součástí organizace 
Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno - venkov, příspěvková 
organizace. 
3. Ustanovení školního řádu platí i při účasti na akcích organizovaných školou mimo areál 
školy. 
4. Zřízení a provoz uvedeného druhu školy zařízení podléhá platným předpisům, zejména 
zákonu č.561/2004 Sb., (školský zákon) a vyhlášce č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a 
některých náležitostech plnění povinné školní docházky. 
5. V prostorách školy je zakázáno: kouření ve všech prostorách školy, včetně elektronických 
cigaret, jakákoli hazardní hra, reklama a podpora politických stran, konzumace alkoholu a 
dalších omamných či návykových látek. 
6. Platí zákaz vstupu se psy do budovy i areálu školy. 
7. Ustanovení školního řádu reflektují dále uvedené všeobecné zásady a obecné cíle 
vzdělávání v ČR. 
 
 

2 Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců a pracovníků školy 
Všichni žáci, zákonní zástupci a zaměstnanci školy: 
- Jsou si rovni co do důstojnosti a lidských práv 
- Mají ve škole a při školních akcích právo na ochranu života a osobní bezpečnosti, přičemž 
žáci mají nárok na zvýšenou péči a pomoc 
- Jsou svobodni do té míry, aby svou činností a jednáním ve škole neomezovali práva a 
svobodu ostatních a zároveň vyhověli požadavkům morálky a veřejného pořádku 
- Mají právo obrátit se se svým problémem na zaměstnance školy, výchovného poradce, 
metodika prevence nebo ředitelku školy 
- Mají právo na zachování anonymity při diskuzi o svých problémech 
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Zákonní zástupci nesou prvotní zodpovědnost za výchovu a vývoj dítěte/žáka školy. 
Jestliže pedagogičtí pracovníci zjistí, že přes prokazatelné upozornění zákonného zástupce 
nadále 
zanedbávají svou zodpovědnost za výchovu a vývoj žáka, jsou pověření pedagogičtí 
pracovníci 
školy povinni oznámit tuto skutečnost příslušným orgánům péče o dítě. 
 

2.1 Práva a povinnosti žáků 
Základním obecným principem, který upravuje vztah školy a dítěte, je zásada č. 7 Deklarace 
práv dítěte a články č. 28 a 29 Úmluvy o právech dítěte. 
 
2.1.1 Všeobecná práva žáka 
Žáci mají všechna práva vycházející z výše uvedeného obecného principu, zejména: 
1. Na svobodu myšlení, svědomí, náboženství a na svobodu projevu. 
2. Na důstojné zacházení a jednání. 
3. Na vzdělávání a školské služby podle školského zákona. 
4. Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 
5. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, 
přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni 
vývoje; vyjádření svého názoru je nutno provést přiměřenou formou, která neodporuje 
zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. 
6. Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení, 
v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. 
7. Na respektování soukromého života své rodiny pracovníky školy. 
8. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jejich duchovní, 
morální a sociální rozvoj. 
9. Na ochranu před informacemi, které škodí jejich pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují 
jejich morálku. 
10. Na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí. 
11. Na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek. 
12. Na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým 
násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy 
toxikománií. 
13. Žáci mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich 
voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou 
radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto 
samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit. 
 
2.1.2 Všeobecné povinnosti žáka 
1. Řádně a včas docházet do školy. 
2. Řádně, svědomitě a aktivně se vzdělávat. 
3. Seznámit se s organizačním řádem školy - školním řádem, dodržovat jeho ustanovení. 
4. Dodržovat zásady vnitřního režimu školy, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a 
bezpečnosti. Chránit zdraví své i svých spolužáků. Oznámit každý úraz nebo změnu 
zdravotního stavu pedagogickému pracovníkovi, který vykonává dohled nebo třídnímu učiteli 
Důstojně se chovat vůči spolužákům, vyučujícím i zaměstnancům školy. 
5. Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a ostatních zaměstnanců školy vydané 
v souladu s právními předpisy a školním řádem. 
6. Svůj názor a dotaz vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a 
dobrého občanského soužití. 
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7. Udržovat v dobrém stavu a nepoškozovat užívaný školní a soukromý majetek. 
8. Respektovat, slušně a čestně jednat s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy, 
se spolužáky a s ostatními lidmi. 
9. V době přestávek se ve společných prostorách školy pohybovat pouze tam, kde je dohled 
ped. pracovníka školy a respektovat zásady odpočinkové činnosti. 
10. Vyzouvat se do odpočinkových koutů ve třídě. 
11. Nevstupovat do prostor, kam se vstupovat nesmí a kde není dohled. Nevstupovat do 
prostor MŠ (vnitřních i venkovních). 
12. Pro žáky platí zákaz vstupu a pobytu v budově školy po vyučování. Platí i v době třídních 
schůzek a hovorových hodin, pokud na děti nedohlíží dospělá osoba mimo třídu, ve které se 
třídní schůzky, případně hov. hodiny konají. 
13. Žáci jsou odpovědni za své chování a výsledky vzdělávání. 
14. Žáci se nesmějí dopouštět projevů rasismu, šikanování, xenofobie apod. 
15. Žáci jsou povinni řídit se ve všech prostorách školy pokyny všech pracovníků školy a 
dalších oprávněných osob. 
16. Do školy žáci nenosí zbraně, cenné věci, větší obnosy peněz, předměty ohrožující mravní 
výchovu dětí a předměty nesouvisející s vyučováním. Pokud je důvod cennou věc nebo více 
peněz do školy přinést, je možno dát je do úschovy třídnímu učiteli. Škola neodpovídá za 
škodu způsobenou poškozením či ztrátou u cenných věcí, které byly do školy přineseny. 
17. Žáci mají zakázáno pořizování obrazových i zvukových záznamů v areálu školy nebo na 
školních akcích, stejně jako jejich veřejné rozšiřování (například na sociálních sítích). 
18. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní 
školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením, nosí do školy učebnice a 
školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů. Za poškozené učebnice je zák. zástupce 
povinen uhradit příslušnou částku. 
19. Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování. 
20. Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, oznámí tuto skutečnost neprodleně učiteli. Nalezne-li 
v prostorách školy zapomenuté či ztracené předměty, odevzdá je neprodleně pracovníkovi 
školy. 
21. Žáci mají zákaz používat mobilní telefon či tablet (nebo jinou elektroniku) v době výuky. 
Výjimku může udělit vyučující. V případě, že si žák přinese do školy mobilní zařízení 
(mobilní telefon, tablet, notebook, herní konzol, smart hodinky a ostatní 
elektronická/elektrická zařízení), nenese škola za tyto předměty žádnou zodpovědnost a žák, 
ani zákonný zástupce, nemůže požadovat, v případě poškození nebo ztráty, po škole žádnou 
náhradu. 
 
2.1.3 Povinnosti žáků při příchodu do školy 
1. Žáci přicházejí do školy slušně a včas, v 7.55 hod jsou již ve třídě, kde čekají na zahájení 
výuky. 
U vchodu si řádně očistí obuv, odejdou do šatny, přezují se - jako přezůvky se doporučují 
pantofle, papuče, nikoliv sportovní obuv (ne s podrážkou, která dělá čáry). 
2. Svléknou svrchní oděv, vše si řádně uloží na své místo a odcházejí do tříd. 
3. Na vyučovací hodinu jsou žáci nachystáni v 7.55 hod. Mají splněny zadané úkoly, 
připraveny požadované učební pomůcky a jsou na svých místech v lavicích. 
4. Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují průběh vyučovacích hodin. 
5. V případě pozdního příchodu do školy si žáka vyzvedne u vchodu do budovy školy 
pracovník školy. 
6. Při vyučování po obědě je dovolen žákům vstup do třídy jen za dohledu vyučujícího. Žáci 
se schází jen na místech k tomu určených a zabezpečených dohledem. 
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7. Žáci jsou povinni zdravit pracovníky školy ve třídách povstáním, v ostatních prostorách 
školy zřetelným pozdravem. 
8. Žákům je zakázáno ve škole nosit pokrývku hlavy (včetně kapucí), sluneční brýle, a to jak 
ve výuce, tak i o přestávkách. 
 
2.1.4 Povinnosti žáků při vyučování a pobytu ve škole 
1. Aktivně spolupracovat s vyučujícím, řídit se jeho pokyny. Své místo mohou opustit jen se 
svolením učitele. 
2. Žák je povinen se při výuce i mimo ni řídit pokyny ped. pracovníka, vypracovává zadané 
úkoly, 
včetně těch, které jsou zadané jako domácí. Domácí úkoly žák vypracovává doma, případně 
dle domluvy ve školní družině. 
3. Ve vyučování žáci nežvýkají a nejí. Žák pije slušně a tak, aby nerušil ostatní. Pití není 
odložené na lavici. 
4. Je zakázáno nabíjet a zapojovat do sítě vlastní elektrozařízení jako mobilní telefony, 
tablety, notebooky apod. i jakákoliv jiná manipulace s el. zásuvkami a přístroji. 
5. Používání soukromých elektrozařízení je při výuce zakázáno. Výjimkou jsou: 
a. požáry 
b. úrazy 
c. použití je povoleno pouze se souhlasem učitele v přímé souvislosti s výukou. 
6. Žák hlásí neprodleně pracovníkovi školy jakékoliv závady v budově školy i poškození 
školního 
majetku. 
 
2.1.5 Povinnosti žáků o přestávkách 
1. Přestávky využívají žáci na zotavení a na přípravu na další hodinu. 
2. Přestávka se tráví ve třídě, případně na chodbě nebo tam, kde je zajištěn dohled. V případě 
příznivého počasí mohou žáci trávit velkou přestávku na venkovním školním hřišti, kam 
odchází pod dohledem ped. pracovníka, který je přítomen celou dobu přestávky a po jejím 
skončení odchází se žáky zpět do budovy školy. 
3. Vycházení z budovy není dovoleno. Výjimky povoluje vyučující na základě propustky 
(písemné s podpisem a dalšími náležitostmi) od zákonného zástupce. 
4. Žáci odpovídají za své pracovní místo a svěřené pomůcky. Každé svévolné poškození se 
nahradí ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka. 
5. Po vyučování se žáci ve škole nezdržují. Je zákaz se zdržovat ve školní šatně. 
6. Zákonný zástupce má za své dítě zodpovědnost do příchodu žáka do školy a od chvíle, kdy 
žák opustí školu. 
7. O přestávkách se neběhá. 

 

2.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka 
 
2.2.1 Práva zákonných zástupců žáka 
Zákonný zástupce má právo na: 
1. Svobodnou volbu školy pro své dítě. 
2. Informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole v době třídních schůzek, konzultačních 
hodin, případně individuálně domluvených konzultacích. 
3. Informace o zhoršení prospěchu nebo chování žáka. 
4. Omluvit žáka z vyučování na dobu nezbytně nutnou dle pravidel Školního řádu. 
5. Informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
6. Nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy. 
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7. Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle 
školského zákona. 
8. U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na součinnost školy při požadavku na 
vyšetření žáka v odborných zařízeních a na poradenskou pomoc školy. 
9. Volit a být voleni do školské rady. 
10. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka. 
11. Požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. 
 
2.2.2 Povinnosti zákonných zástupců žáka 
Zákonný zástupce je povinen: 
1. Přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna 
kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Termín zápisu 
k předškolnímu vzdělávání je v období 2. května do 16. května. Poslední rok předškolního 
vzdělávání je povinný. 
2. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný 
zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží 
ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. 
3. Řídit se Školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy. 
4. Zajistit, aby žák řádně a včas docházel do školy, připravoval se na výuku dle pokynů ped. 
pracovníků. 
5. Pravidelně kontrolovat žákovskou knížku, notýsek. Minimálně jednou v měsíci potvrdit 
kontrolu podpisem, reagovat na zprávy a poznámky školy. 
6. Pravidelně sledovat informace na webových stránkách školy, kalendář akcí. 
7. Na vyzvání školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se výchovně 
vzdělávacího procesu žáka. 
8. Oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona (školní matrika) a další 
údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto 
údajích. 
9. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných 
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání žáka. 
10. Bez zbytečných odkladů dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu 
s podmínkami stanovenými školním řádem. 
11. Ze školy může žáka odvést jen zákonný zástupce, případně osoba zákonným zástupcem 
pověřená, o které je škola písemně informována. Samostatný odchod žáka ze školy nebo 
školní akce je umožněn jen na základě písemné propustky podepsané zákonným zástupcem. 
12. V součinnosti se školou zajišťovat, aby žák dodržoval školním řádem stanovené 
povinnosti a pravidla slušného chování. 
13. V plné výši uhradit poškozené učebnice nebo podílet se na náhradě škody na majetku 
školy, kterou žák způsobí svévolně nebo z nedbalosti. 
14. Za žáka mimo dobu školního vyučování, po odchodu ze školy či školní akce má 
odpovědnost zákonný zástupce. 
 
2.2.3 Pravidla pro omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole 
1. Absenci omlouvá dítěti jeho zákonný zástupce (dále jen ZZ) třídnímu učiteli, v případě 
jeho nepřítomnosti jinému pedag. pracovníkovi. 
2. O započaté absenci dítěte je ZZ povinen informovat školu do 3 dnů. 
3. Všechny absence musí být písemně omluveny v Notýsku, ŽK v omluvném listu a 
předloženy ke kontrole neprodleně po návratu žáka do výuky. 
4. Pokud žák omluvenku nepředloží do 3 dnů po nástupu do školy, nebude jeho absence 
omluvena. Neomluvené hodiny se postihují dle klasifikačního řádu školy. 
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5. V odůvodněných případech (např. podezření na záškoláctví nebo skryté záškoláctví) může 
škola požadovat lékařské potvrzení o nemoci žáka či jiný úřední doklad potvrzující důvod 
nepřítomnosti žáka. 
6. Když je třeba, aby žák odešel ze školy nebo ze školní akce v době vyučování, vyzvedne si 
ho osobně, nebo musí předložit písemné oznámení o odchodu (propustku), které musí 
obsahovat čas odchodu + podpis. Propustky jsou k dispozici na webu školy a volně v prostoru 
šaten. 
7. Žáka nelze uvolnit na telefonickou žádost a nechat ho opustit budovy školy samostatně. 
8. Pokud rodič uvolňuje dítě z vyučování z předem známých rodinných důvodů, nepřítomnost 
do 3 dnů omlouvá u třídní učitel (TU), nad 3 dny ŘŠ na základě písemné žádosti rodičů. 
9. Neomluvenou absenci řeší s rodiči TU. Opakovanou neomluvenou absenci výchovná 
komise ve škole. Neomluvenou absenci vyšší než 11 a více hodin oznamuje škola odboru 
sociální péče– oddělení péče o dítě na ÚMČ, které tuto skutečnost řeší jako přestupek. 
10. Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na 
žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň 
určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná 
výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího 
praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední 
vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady. 
11. Pokud v kterémkoliv předmětu dosáhne absence 1/3 vyučovacích hodin, může být 
nařízeno přezkoušení z daného předmětu. 
 

2.3 Práva a povinnosti pedagogických pracovníků 
 
2.3.1 Práva pedagogických pracovníků 
Pedagogický pracovník má právo na: 
1. zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu 
před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo 
zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým 
pracovníkem ve škole 
2. nezasahování do jejich přímé pedagogické činnosti v rozporu s právními předpisy 
3. využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli 
vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko-
psychologické činnosti 
4. volit a být voleni do školské rady 
5. na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti 
6. slušné a uctivé jednání od žáků i jejich zákonných zástupců 
7. řídit činnost a pohyb žáků v budově školy a na akcích školou organizovaných 
8. vyzvat zákonné zástupce k návštěvě školy a požadovat v případě potřeby jejich účinnou 
spolupráci 
9. podílet se na tvůrčím procesu školy 
10. dále se vzdělávat 
 
2.3.2 Povinnosti pedagogických pracovníků 
Pedagogický pracovník má povinnost: 
1. vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání 
2. přistupovat k žákovi jako k partnerovi na cestě za poznáním, naplňovat školní vzdělávací 
program 
3. chránit a respektovat žáka, podporovat jeho sebehodnocení a sebedůvěru 
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4. chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového 
chování ve školách a školských zařízeních 
5. svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním 
prostředí a podporovat jeho rozvoj 
6. zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním 
stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a 
školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku 
7. poskytovat žáku nebo zákonnému zástupci informace spojené s výchovou a vzděláváním 
8. dodržovat rozvrh přímé pedagogické činnosti, stanovené dohledy, zajišťovat pořádek ve 
třídě, po poslední vyučovací hodině odvádět žáky na oběd a předávat je vychovatelce školní 
družiny 
9. pravidelně sledovat a aktualizovat webové stránky školy 
10. v případě úrazu nebo nevolnosti žáka zabezpečit první pomoc, informovat o tom 
zákonného zástupce a předat žáka zákonnému zástupci. O případném úrazu udělat neprodleně 
záznam do knihy úrazů. 
 

3 Provoz a vnitřní režim školského zařízení 
 

Budova školy se pro žáky ZŠ otvírá v 7. 30 hodin. 
V nezbytných případech mohou žáci v době 6.30 – 7.30 pobývat v prostorách MŠ. K využití 
této možnosti je třeba písemně podat žádost ředitelce školy, která bude obsahovat den v 
týdnu, čas příchodu žáka do prostor MŠ, období, na které se o dohled nad žákem žádá (např. 
školní rok) a důvod, pro který je třeba tento ranní dohled využít. Dohled nad žáky v tuto dobu 
vykonává učitelka mateřské školy. Pedagog MŠ nezajišťuje dětem žádné aktivity. 
 

3.1 Časové rozvržení:  
7.30 – 7.40 hodin tráví žáci pod dohledem v prostorách šatny. 
7.40 – 7.55 hod odchází žáci do tříd a připravují se na výuku. 
V 7.55 hod jsou žáci ve třídách na svých místech, mají připravené pomůcky na výuku. 
V 7.55 je uzamčena budova školy. 
V 8.00 hodin začíná výuka dle rozvrhu hodin platného pro daný školní rok. Počet 
vyučovacích hodin týdně v jednotlivých ročnících a předmětech stanoví školní vzdělávací 
program. 
 
Jednotlivé vyučovací hodiny: 

1.   8.00 –   8.45 
2.   8.55 –   9.40 
3. 10.00 – 10.45 
4. 10.55 – 11.40 
5. 11.50 – 12.35 
6. 13.00 – 13.45  

 
 
Během přestávek není žákům dovoleno opustit školní budovu, vstup do šaten je povolen 
pouze se svolením vyučujícího. 
Po skončení výuky odcházejí žáci pod dohledem na oběd do jídelny, případně do školní 
družiny. 
Je také zakázán pobyt dětí ve škole po vyučování a bez dohledu. 
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Žáci, kteří mají 6. vyučovací hodinu, odcházejí na oběd po 5. vyučovací hodině. Zpět na 
výuku se vrací pod dohledem vyučujícího. Po ukončení 6. vyučovací hodiny jsou vyučujícím 
předány vychovatelce školní družiny nebo odvedeny do prostor šaten, kde vyučující vyčká do 
jejich odchodu. 
Dohled nad žáky je stanoven po celou dobu jejich pobytu v budově a rozvrh dohledů je 
vyvěšen v budově školy. 
 

3.2 Obecná pravidla pro návštěvníky školy: 
 Jediný vchod určený pro vstup do budovy školy je hlavní vchod ZŠ (u schránky a zvonků). 
Použít jiný vchod je zakázáno. (Výjimka – vstup zadním vchodem do cvičebny v odpoledních 
hodinách v případě volnočasových aktivit, řídí se Dohodami o výpůjčce, uzavřené se 
spolupracujícími subjekty.) 
Veřejnost má povolen vstup pouze do prostoru šaten ZŠ a to pouze v době, kdy je 
dohlížejícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola pohybu osob. 
 Každou návštěvu si osobně vyzvedává u vstupních dveří některý z pracovníků školy a 
po ukončení návštěvy ji také ze školy vyprovází a budovu zamyká. Volný pohyb cizích osob 
po škole je zakázán. 
Zájmová činnost se provozuje pod vedením oprávněných pracovníků v prostorách k této 
činnosti určených. 
Po skončení vyučování i odpoledních aktivit budovu uzavírá a kóduje pracovník školy, který 
odchází jako poslední. 
 

3.3 Hygiena školní práce 
1. Zahrnuje správné určení pracovního místa žáků s ohledem na jejich případná zdravotní 
omezení, specifické vzdělávací potřeby a přístup k dennímu světlu. 
2. Větrání třídy je prováděno podle pokynů učitele a jen za jeho přítomnosti. 
3. Vyučující dbá, aby bylo prostředí třídy čisté. 
4. Po skončení vyučování nesmějí na zemi a v lavicích zůstat odpadky – papíry apod. 
5. Po poslední vyučovací hodině musí být smazaná tabule a židle překlopené na lavice. 
6. Na toaletách se žáci zdržují co nejkratší dobu a udržují je v čistotě. Každou závadu hlásí 
TU. 
Po použití toalet si umyjí ruce. Zacházejí úsporně s papírovými ručníky. 
 

3.4 Režim ve školní jídelně 
Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování (§2, odst. 3) stanovuje ředitel školy tyto 
podmínky pro poskytování školního stravování, viz Řád školní jídelny. 
 

3.5 Režim při akcích mimo školu 
1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje 
vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým 
pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým 
pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 
2. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo 
místo, 
kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením 
akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. 
3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu 
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zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto 
počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 
ředitelka školy. 
4. Každou plánovanou akci mimo budovu školy projedná organizující pedagog s ředitelkou 
školy, zejména s ohledem na zajištění BOZP. 
5. Při akcích, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje 
vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem 
určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování 
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo 
a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem 
zákonným zástupcům žáků prokazatelným způsobem. 
6. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí 
pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Doprovázející osoba žáky 
prokazatelně poučí o bezpečnosti před konáním akce. 
7. Za dodržování předpisů BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určený ředitelkou školy, 
záznam o poučení žáků je vždy zapsán v třídní knize. 
8. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako plavání, bruslení, školy v přírodě, 
atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom 
dodají škole písemné lékařské potvrzení ne starší dvou let. 
9. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně 
hodnocení na vysvědčení. 
10. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a 
dbají všech pokynů ped. pracovníků. 
11. Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na 
soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se zákonným zástupcem žáka nedohodne 
jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor. 

 

4 Bezpečnost a ochrana žáků, ochrana před sociálně patologickými 
jevy, ochrana osobnosti, GDPR 
 
Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrany před sociálně patologickými jevy, 
projevy diskriminace, nepřátelství a násilí u žáků, jednáme dle zákona č. 561/2004 Sb., 
školský zákon, 
§29, vyhlášky č. 48/2005Sb., o základním vzdělávání, §3 a 5, Pracovní řád pro zaměstnance 
škola a školských zařízení, čl. 13 a 14 a všech platných vyhlášek. 
 

4.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 
Žáci jsou povinni: 
1. Chránit své zdraví, zdraví svých spolužáků, pracovníků školy, ostatních osob i školní 
majetek a podle toho se při pobytu ve škole chovat. 
2. Dodržovat Školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž 
byli prokazatelně seznámeni. 
3. Plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem 
4. Dodržovat při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém 
počínání mít na paměti nebezpečí úrazu. 
5. V době mimo vyučování se nezdržovat v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván 
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dohled způsobilou osobou. 
6. Dodržovat řády učeben, cvičebny, vnitřní řád školní družiny, pokyny k provozu školní 
jídelny a další předpisy školy, se kterými byli seznámeni. 
7. Dodržovat zákaz manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením, 
se zámky školy, okny, žaluziemi, ventily, hasicími přístroji. 
8. Dodržovat zákaz vpouštět do budovy školy cizí osoby. 
9. Nenosit do školy věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo způsobit úraz. 
10. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde v souvislosti s činností školy, okamžitě hlásit 
vyučujícímu nebo pedagogickému dohledu. Zdravotní indispozici dítě neprodleně oznámí 
vyučujícímu nebo dohledu, který poskytne potřebnou péči, uvědomí vedení školy a zákonné 
zástupce, případně zajistí transport nemocného dítěte, vždy v doprovodu zákonného zástupce 
či jiné pověřené osoby. 
11. Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad 
žáky dohled. Pokud byl úraz ohlášen dodatečně žákem nebo jeho zákonnými zástupci, 
záznam provádí opět zaměstnanec, během jehož dohledu k úrazu údajně došlo, nebo třídní 
učitel. 
12. Školním úrazem je ten, který se stane při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících 
činnostech a při poskytování školských služeb. Školním úrazem žáka není ten, který se stane 
např. při cestě 
do školy. 
13. Vyučující na úvod hodiny překontroluje stav učebny a pomůcek z hlediska bezpečnosti 
provozu. Až poté povolí žákům činnost. 
 

4.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 
nepřátelství nebo násilí 
1. Všichni pedagogičtí pracovníci průběžně sledují situaci ve škole z hlediska výskytu 
rizikových forem chování žáků, metodik prevence zajišťuje dle potřeby spolupráci se 
zákonnými zástupci. 
2. Ve škole je zakázáno propagovat strany a hnutí směřující k potlačování lidských práv či 
rasové nesnášenlivosti. 
3. Všichni žáci jsou povinni zabránit výskytu šikany, vandalismu, rasismu a kriminality, v 
případě, že se některý žák stal svědkem násilného jednání, šikany nebo jiného ponižujícího 
jednání, má povinnost hlásit takovou skutečnost třídnímu učiteli, jinému zaměstnanci školy 
nebo ředitelce školy. 
4. Žák má právo na pomoc při řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními žáky nebo 
zaměstnanci školy, má právo žádat o řešení takových problémů přímo ředitelku školy. 
5. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., 
kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám 
(zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a 
při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. 
Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, 
a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce. 
6. Žák má právo na věcné a pravdivé informace o návykových látkách formou, která je 
přiměřená jejich rozumovému a mravnímu vývoji, má právo na informace, které zajišťují jeho 
ochranu před tímto jevem. 
7. Žákům je zakázáno do školy vnášet a užívat návykové látky a jedy a takové látky, které je 
svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují. 
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Všem osobám je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, 
cigarety, drogy, atd.) v areálu školy, přinášení předmětů, které ohrožují zdraví nebo narušují 
dobré mravy. Za porušení zákazu budou uplatňována výchovná opatření. 
8. V případě, že se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému 
zástupci (§7 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně). 
9. Distribuce dle §187 trestního zákona o šíření OPL dle §188 trestního zákona je v ČR 
zakázáno a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola je povinna v takovém 
případě na základě ustanovení §167 trestního zákona takový trestný čin překazit a učiní tak 
v každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu. 
10. V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamné a psychotropní látky, 
v prostorách školy nebo v případě přechovávání takové látky žákem, bude škola postupovat 
stejně jako v předcházejícím odstavci, protože pracovníci školy nejsou oprávněni s těmito 
látkami nakládat. Učiní tak zejména proto, že škola je výchovně vzdělávací zařízení a její 
povinností je chránit děti a mládež před nežádoucími společenskými jevy. 
 

4.3 Ochrana osobnosti ve škole (učitel, žák), GDPR 
 
Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím 
osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské 
pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli 
do styku. 
Právo žáků a zákonných zástupců žáků na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz 
osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí 
ředitele školy k ochraně osobních údajů. 
 
Zpracováním osobních údajů žáků za účelem propagace školy (webové stránky, propagační 
materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců žáka. 
 
Žáci mají během vyučování vypnuté mobilní telefony, fotoaparáty a jinou záznamovou 
techniku, která slouží k pořizování obrazových a zvukových záznamů. Pořizování zvukových 
a obrazových záznamů osob (učitel, žák) bez jejich svolení je v rozporu s občanským 
zákoníkem (§84 a §85). Narušování vyučovacího procesu mobilním telefonem (případně 
jinou technikou), bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu. 
 

5 Ochrana majetku školy 
1. Žáci mají právo užívat zařízení školy, učebnice a pomůcky v souvislosti s výukou a 
povinnost šetrně s nimi zacházet. Jejich poškození, případně ztrátu, mají povinnost ihned 
hlásit odpovědnému zaměstnanci školy. 
2. Žáci i zaměstnanci mají úctu k majetku a věcem ve vlastnictví školy, udržují ho v pořádku 
a chrání ho před poškozením. 
3. Žáci i zaměstnanci jsou povinni udržovat v pořádku a nepoškozené předměty tvořící 
zařízení třídy a školy včetně předmětů svěřených jim do osobního užívání. 
4. Při přechodu na výuku do jiné třídy opouštějí svou učebnu v pořádku. V učebnách 
zachovávají 
pořádek, nepoškozují majetek a nemanipulují s věcmi žáků jiné třídy. 
5. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či 
jiných osob žákem, je vyžadována úhrada od zákonného zástupce žáka, který poškození 
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způsobil. Při vážnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody se zákonnými zástupci je 
vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče 
 
 

6 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

6.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků 
1. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je důležitou součástí výchovně 
vzdělávací práce školy. Jde o proces, do kterého jsou zapojeni učitelé, žáci i zákonní zástupci. 
2. Při průběžné a celkové klasifikaci uplatňuje pedagogický pracovník (dále jen "vyučující") 
vůči žákovi přiměřenou náročnost a pedagogický takt. 
3. Při celkové klasifikaci přihlíží vyučující i k tomu, že žák mohl během klasifikačního 
období zakolísat v učebních výkonech z důvodu určité indispozice. Učitel umožňuje nápravu 
v rámci společné dohody. 
4. Hodnocení vzdělávání a chování žáků je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem 
určenými kritérii, věcné, všestranné, pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 
5. O průběhu a výsledcích hodnocení je zákonný zástupce žáka prokazatelně školou 
informován. 
6. Způsoby informování zákonných zástupců je následující: 
 žákovská knížka/notýsek 
 třídní schůzky 
 hovorové hodiny 
 individuální konzultace 
Pravidelné termíny třídních schůzek a hovorových hodin celého školního roku jsou zákonným 
zástupcům sděleny vždy na začátku školního roku. 
Termíny individuálních konzultací si zákonný zástupce domlouvá samostatně 
s pedagogickým pracovníkem, konzultace nejsou možné během doby výuky nebo plnění 
jiných povinností pedagoga. Pedagog má právo odmítnout schůzku, která by znamenala 
porušení pracovních předpisů, vždy si dohodne schůzku v náhradním termínu. 
7. Podklady pro hodnocení výsledků vzdělávání získávají vyučující zejména: soustavným 
diagnostickým pozorováním, sledováním výkonů a připravenosti na vyučování, různými 
druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, pohybové), analýzou různých činností žáků. 
8. Žák je dopředu seznámen s tím, jakým způsobem a za co bude hodnocen. 
9. Hodnocení by mělo směřovat žáka k další práci, podněcovat, motivovat. 
10. Žák má právo na individuální přístup při hodnocení. 
11. Žák je se svým hodnocením seznamován bezodkladně, v co nejkratší době od 
hodnoceného výkonu, hodnocení poskytuje žákovi a zákonným zástupcům žáka zpětnou 
vazbu o jeho výsledcích, pokroku a přístupu k učení. 
 

6.2 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků a sebehodnocení 
1. S pravidly hodnocení jsou žáci i zákonní zástupci seznámeni vždy na začátku školního 
roku, při přijetí do školy či přestupu žáka z jiné školy. S pravidly a kritérii hodnocení 
v jednotlivých předmětech seznámí učitel žáky na počátku školního roku. 
2. Známka z vyučovacího předmětu nezahrnuje hodnocení žákova chování a vyučující je 
získávají během celého hodnotícího období. 
3. Vyučující je povinen vést soustavnou evidenci o klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, 
aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka. 
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4. Hodnocení provádí učitel, který daný předmět vyučuje. Při dlouhodobějším pobytu žáka 
mimo školu (lázně, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující přihlédne 
k hodnocení žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn. Žák se znovu 
nepřezkušuje, pokud byl hodnocen z učiva zadaného školou. 
5. Hodnocení není průměrem známek. Na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita 
práce, vzdělávací výsledky, systematičnost v práci žáka a jeho dosažený pokrok. Po závěrečné 
klasifikaci zapíše vyučující daného předmětu hodnocení do dokumentace žáka. 
6. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče (zákonné zástupce 
žáka) vyučující daného předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem, případné 
problémy jsou projednány pedagogickou radou. 
7. Informace jsou podávány převážně při osobním jednání na hovorových hodinách. 
8. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou seznámeni s Doporučeními ke vzdělávání žáků se 
specifickými vzdělávacími potřebami, vydanými školským poradenským pracovištěm, která 
mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikaci žáka a způsobu získávání podkladů. 
9. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků plnících povinnou školní docházku jiným způsobem 
(docházka v zahraničí, docházka na zahraniční škole na území České republiky) se řídí 
vyhláškou č. 48/2005 Sb. 

 

6.3 Kritéria pro hodnocení výsledků vzdělávání 
 
1. Schopnost uplatňovat osvojené poznatky, vědomosti a dovednosti při řešení úkolů. 
2. Přesnost, trvalost a ucelenost nejzákladnějších poznatků, schopnost aplikovat je v širších 
souvislostech. 
3. Samostatnost, tvořivost, aktivní přístup ke vzdělávání. 
4. Odborná správnost písemného či ústního projevu. 
5. Kvalita výsledků činností včetně domácí přípravy. 
 

6.5 Klasifikační řád 
 
6.5.1 Klasifikační stupně 
Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován stupni: 
 1 – výborný 
 2 – chvalitebný 
 3 – dobrý 
 4 – dostatečný 
 5 – nedostatečný 
V průběžné klasifikaci, i při zápisu do žákovských knížek, notýsků, mohou učitelé používat u 
klas. stupňů motivační znaménka (např. +, -, lomítka (1/2), hvězdičky, motivační slovní 
hodnocení apod.). Využít mohou také motivační razítka. 
Známky se zapisují do notýsků v první a druhé třídě, ve 3. – 5. ročníku do žákovské knížky. 
 
6.5.2 Hodnocení ve vyučovacích předmětech  
 
Český jazyk 
stupeň 1 – výborný 
 žák se vyjadřuje srozumitelně a výstižně 
 mluvnické a pravopisné jevy ovládá a správně aplikuje 
 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty 
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 písmo je úhledné, úprava velmi dobrá 
 sestaví věcně i formálně správně jednoduché ústní a písemné sdělení 

stupeň 2 – chvalitebný 
 žák se vyjadřuje vesměs výstižně a srozumitelně 
 mluvnické a pravopisné jevy ovládá, dopouští se jen nepodstatných chyb 
 své znalosti umí většinou správně aplikovat v praxi 
 přiměřeně náročné texty čte s porozuměním, pouze s drobnějšími chybami 
 písmo odpovídá vcelku platné normě, písemný projev je estetický, bez větších nepřesností 
 sestaví jednoduché ústní a písemné sdělení bez závažnějších chyb 

stupeň 3 – dobrý 
 vyjadřování žáka není vždy dostatečně výstižné a srozumitelné 
 žák v podstatě ovládá mluvnické a pravopisné jevy, ale dopouští se závažnějších chyb při 

jejich aplikaci 
 s pomocí učitele dovede chyby opravit 
 po „návodných“ otázkách žák zpravidla prokazuje porozumění přiměřeně náročnému 

textu 
 technika psaní vykazuje nedostatky, které se projevují nesprávnými tvary písmen a málo 

úhlednou úpravou 
 jednoduché ústní a písemné sdělení dovede zpracovat a uspořádat za pomoci učitele 

stupeň 4 – dostatečný 
 žák má závažnější nedostatky ve srozumitelnosti a výstižnosti vyjadřování 
 mluvnické a pravopisné jevy zvládá jen za pomoci učitele a se značnými obtížemi 
 neumí samostatně uplatnit znalosti v praxi 
 projevuje jen částečné porozumění přiměřeně náročnému textu 
 písemný projev je neuspořádaný, špatně čitelný, neestetický, tvary písmen neodpovídají 

normě 
 při zpracování jednoduchého ústního a písemného sdělení se neobejde bez pomoci učitele 

stupeň 5 – nedostatečný 
 žák má závažné nedostatky ve srozumitelnosti a výstižnosti vyjadřování 
 částečné a izolované poznatky nedokáže uplatnit ani s pomocí učitele 
 čte jen s velkými obtížemi, bez porozumění textu 
 neovládá techniku psaní, nedokáže správně psát tvary písmen, písmo je velmi špatně 

čitelné, úprava neestetická 
 ani za pomoci učitele není schopen zpracovat jednoduché ústní a písemné sdělení 

 
Matematika 
stupeň 1 – výborný 
 žák si osvojil trvale a pevně učivo stanovené osnovami 
 projevuje jistotu a zběhlost v provádění numerických operací 
 samostatně řeší slovní úlohy  
 konstruktivní úlohy v geometrii řeší samostatně, přesně a s velmi dobrou úpravou 
stupeň 2 - chvalitebný 
 žák velmi dobře ovládá učivo stanovené osnovami 
 jeho znalosti a dovednosti jsou trvalého charakteru 
 numerické výpočty provádí s jistotou, jen občas se dopouští drobných a méně závažných 

chyb 
 slovní a geometrické úlohy řeší převážně samostatně a správně 
 jeho práce jsou vesměs přesné a mají úhlednou úpravu 
stupeň 3 – dobrý 
 žák podstatě ovládá učivo stanovené osnovami 
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 při provádění numerických operací je pomalejší 
 dopouští se chyb, které po upozornění učitelem dokáže sám opravit 
 snadné úlohy řeší samostatně, složitější s pomocí učitele 
 v geometrii se dopouští nepřesností, grafický projev je méně úhledný 
stupeň 4 – dostatečný 
 žák ovládá stanovené učivo jen zčásti  
 při numerických operacích je pomalý a málo pohotový 
 dopouští se četných chyb  
 bez pomoci učitele zpravidla není schopen řešit slovní ani geometrické úlohy 
 jeho grafický projev je neuspořádaný a málo úhledný  
stupeň 5 – nedostatečný 
 žák neovládá učivo předepsané osnovami, případně má jen dílčí a izolované poznatky 
 nedokáže plnit úlohy ani s pomocí učitele 
 jeho celkové vědomosti a dovednosti nejsou na takové úrovni, aby mohl pochopit a 

zvládnout další učivo. 
 
Prvouka, přírodověda, vlastivěda, informatika 
stupeň 1 – výborný  
 žák ovládá uceleně a přesně předepsané učivo, dokáže se v něm orientovat 
 pohotově, samostatně a tvořivě uplatňuje získané poznatky při řešení praktických úkolů 
stupeň 2 – chvalitebný 
 žák velmi dobře ovládá předepsané učivo a dokáže se v něm orientovat 
 získané poznatky dokáže uplatnit v praxi samostatně nebo podle pokynů učitele, občas se 

dopouští méně závažných chyb 
stupeň 3 – dobrý 
 žák v podstatě ovládá předepsané učivo, na návodné otázky reaguje vesměs správně, 

dopouští se méně závažných chyb 
 ne vždy dokáže samostatně uplatnit získané poznatky v praxi 
stupeň 4 – dostatečný 
 žák má závažné nedostatky v osvojení znalostí a dovedností 
 dokáže získané poznatky aplikovat v praxi jen za soustavné pomoci učitele 
stupeň 5 – nedostatečný 
 žák neovládá předepsané učivo, případně má jen částečné a izolované znalosti, které mu 

neumožňují zvládnout další učivo 
 nechápe souvislosti a není schopen se orientovat v učivu ani s pomocí učitele 
 
Anglický jazyk 
stupeň 1 -  výborný 
 žák správně reaguje v běžných situacích a vede jednoduchý dialog, pohotově ovládá 

slovní zásobu a základní pravidla výslovnosti a stavby vět 
 bez obtíží porozumí přiměřenému textu a vyhledá požadovanou informaci 
 bez obtíží zvládá techniku čtení a psaní (od 3. ročníku) 
stupeň 2 – chvalitebný 
 žák vesměs správně reaguje v běžných situacích, celkem pohotově ovládá slovní zásobu a 

základní pravidla výslovnosti a stavby vět, s drobnými chybami vede jednoduchý dialog 
 bez větších obtíží porozumí přiměřenému textu a vyhledá požadovanou informaci 
 bez větších obtíží zvládá techniku čtení a psaní (od 3. ročníku) 
stupeň 3 – dobrý 
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 žák reaguje méně pohotově v běžných situacích, za pomoci učitele dovede své znalosti 
uplatnit v praxi, slovní zásobu a základní pravidla výslovnosti a stavby vět v podstatě 
ovládá  

 dopouští se chyb při porozumění přiměřenému textu  
 dopouští se chyb při zvládání techniky čtení a psaní (od 3. ročníku) 
stupeň 4 – dostatečný  
 žák reaguje v běžných situacích s velkými obtížemi a jen za pomoci učitele, má značné 

nedostatky ve slovní zásobě, stavbě vět a výslovnosti 
 přiměřenému textu porozumí jen za soustavné pomoci učitele 
 má závažné nedostatky v základech čtení a psaní (od 3. ročníku) 
stupeň 5 – nedostatečný 
 žák nedovede ani s pomocí učitele reagovat v běžných  situacích a porozumět 

přiměřenému textu, neovládá slovní zásobu, výslovnost ani základy stavby vět 
 má jen dílčí a izolované poznatky, které mu neumožňují zvládnout další učivo 
 jeho znalosti mu neumožňují zvládnout techniku čtení a psaní (od 3. ročníku) 
 
Tělesná výchova, výtvarná výchova, hudební výchova 
stupeň 1 – výborný 
 žák tvořivě a samostatně rozvíjí své osobní předpoklady podle požadavků osnov 
 je aktivní, snaživý a vytrvalý 
 pracuje se zájmem  
 výsledky odpovídají jeho nadání a píli 
stupeň 2 – chvalitebný  
 převážně tvořivě a samostatně rozvíjí své osobní předpoklady podle požadavků osnov 
 většinou je aktivní a snaživý 
 jeho výkony mají jen drobné nedostatky 
stupeň 3 – dobrý 
 žák nevyužívá dostatečně své schopnosti a osobní předpoklady 
 je méně tvořivý, aktivní a samostatný 
 projevuje malý zájem a jeho výkony jsou průměrné 
stupeň 4 – dostatečný  
 žák projevuje velmi malou snahu a zájem o  rozvoj svých osobních předpokladů 
 jeho výkony jsou podprůměrné a neodpovídají jeho schopnostem 
stupeň 5 – nedostatečný 
 žák neprojevuje snahu a zájem, je převážně pasivní 
 nerozvíjí své osobní předpoklady 
 výsledky jeho práce jsou neuspokojivé a neodpovídají jeho schopnostem 
 
Poznámka: Při hodnocení prospěchu žáka může učitel používat kromě daných 
klasifikačních stupňů i jiná značení: 
(motivační razítka, smajlíky  - v ŽK či Deníčku se tyto symboly již nevyskytují), 1-, 2-, 3-,4- 
 
 

Klasifikace chování 
 
1 – velmi 
dobré 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu 
školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však 
přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 

2 – 
uspokojivé 

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního 
řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování 
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nebo vnitřního řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných 
přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších 
přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje 
bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

3 - 
neuspokojivé 

Chování žáka ve škole je v přímém rozporu s pravidly slušného chování. 
Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo 
provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví 
jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací 
činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších 
přestupků. 

 

6.6 Zásady používání slovního hodnocení v souladu s §15 odst. 2 vyhlášky č. 
48/2005 Sb., o základním vzdělávání, včetně předem stanovených kritérií 

 
1) O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se 

souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě. 
2) Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení 

do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, 
která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce 
žáka. 

3) U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení 
na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 

4) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 
stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích 
pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla 
zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům 
formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího 
programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní 
hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle 
žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech. Které ovlivňují jeho výkon, a 
naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak 
předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 

 

6.7 Pravidla pro sebehodnocení žáků 
1) Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí 

žáků. 
2) Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem 

přiměřeným věku žáků. 
3) Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky 

baví, žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze provést 
jen klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý prostředek 
učení. 

4) Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit: 
a) co se mu daří 
b) co mu ještě nejde, jaké má rezervy 
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c) jak bude pokračovat dál 
5) Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 
6) Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale 

má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka.  
7) Známky nejsou jediným zdrojem motivace. 

 

6.8 Komisionální a opravné zkoušky 
 
1) Žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci 

druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů 
výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. 

2) Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. 
srpna. Termín opravných zkoušek a konzultací žáků s příslušnými pedagogickými 
pracovníky stanoví ředitel školy na červnové pedagogické radě. 

3) Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu 
stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou 
zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 

4) Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, 
neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín 
opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák 
zařazen do nejbližšího vyššího ročníku. 

5) Žákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné 
zkoušky v daném pololetí. 

6) V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a 
komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu 
účastní školní inspektor. 

 
Odlišnosti pro komisionální přezkoušení na základní škole a pro opravné zkoušky 
 
1) Komisionální zkouška se koná v těchto případech: 

- má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 
druhého pololetí, 
- při konání opravné zkoušky. 

2) Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím 
daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

3) Komise je tříčlenná a tvoří ji: 
a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v 

případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem 
jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy, 

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák 
zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné 
vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 
vzdělávání. 

4) Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 
přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 
hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení 
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prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny 
hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. 

5) O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 
6) Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné 

žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující 
komisi náhradní termín přezkoušení. 

7) Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním 
vzdělávacím programem. 

8) Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 
 

6.9 Výchovných opatření (§31 školského zákona) 
 
 Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění, a kázeňská opatření 
 
6.9.1 Pochvaly 
Pochvaly, jiná ocenění může udělit či uložit ředitel školy nebo třídní učitel 
Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či 
fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za 
mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo 
za mimořádně úspěšnou práci. 
Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 
vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za 
výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 
Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění 
prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. 
Udělení pochvaly ředitele školy se zaznamená do dokumentace školy (§28 školského zákona). 
Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo 
uděleno. Jedná se pochvaly ředitele školy. 
 
6.9.2 Kázeňské opatření 
Zvláště hrubé opakované slovní útoky a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům 
školy nebo vůči ostatním žákům se vždy považují za zvláště závažné zaviněné porušení 
povinností stanovených tímto zákonem. 
Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení 
žákovi uložit: 

• Napomenutí třídního učitele 
• Důtku třídního učitele 
• Důtku ředitele školy 

Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele 
školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 
Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho 
důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. 
Uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy (§28 školského 
zákona). 
 
6.9.3 Kritéria pro uložení jednotlivých druhů a stupňů výchovných opatření 
 

1) Udělení výchovného opatření je závislé jednak na stupni závažnosti prohřešku žáka a 
jednak na jeho případném opakování v průběhu pololetí. 
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2) Z hlediska výchovného dopadu na chování žáka se výchovné opatření žákovi uděluje 
bez zbytečného odkladu co nejdříve po spáchání prohřešku a jeho důkladném 
prošetření. 

3) Prohřešky žáků typu neomluvené hodiny, podvod v žákovské knížce, nepovolené 
opuštění školy, opakované nevhodné chování ke spolužákům, šikana nebo její projevy, 
krádež, závažné úmyslné poškození zařízení školy, vulgární vyjadřování 
k pracovníkům školy, násilné chování ke spolužákům nebo pracovníkům školy, jsou 
považovány za závažné porušení školního řádu, třídní učitel je povinen je okamžitě 
hlásit řediteli školy a seznamovat ho s průběhem jejich vyšetřování a návrhem udělení 
výchovného opatření. 

4) Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanovením vnitřního řádu školy. 
5) Žák se dopustí přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školního řádu. 
6) Žák ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 
7) Žák záměrně narušuje výchovně vzdělávací činnost školy 

7 Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními 
 

7.1 Stupně opatření 
 
Podpůrná opatření prvního stupně 
Ředitel školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení 
školského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného souhlasu. Tím není dotčeno 
právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka (§21 
školského zákona). Učitel základní školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude 
upravena organizace a hodnocení vzdělávání žáka včetně úpravy metod a forem práce a 
projedná jej s ředitelem školy. 
 
Pokud by nedostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu 
pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského 
poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka (§ 16 odst. 
4 a 5 školského zákona a § 2 a §10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) 
 
Podpůrná opatření druhého až pátého stupně 
Podmínkou pro uplatnění podpůrných opatření 2. – 5. stupně je doporučení školského 
poradenského zařízení s informovaným souhlasem zákonného zástupce žáka. K poskytnutí 
poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení 
zákonného zástupce, doporučení ředitele školy nebo OSPOD. 
 
Ředitel školy určí pedagogického pracovníka odpovědného za spolupráci se školským 
poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření žákovi se 
speciálními vzdělávacími potřebami (§ 11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.). Ředitel školy zahájí 
poskytování podpůrných opatření 2. až 5. stupně bezodkladně po obdržení doporučení 
školského poradenského zařízení a získání souhlasu zákonného zástupce. 
 
Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však 
jedenkrát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného 
opatření 2. až 5. stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že 
podpůrná opatření 2. až 5. stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje 
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informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze jedná (§ 16 odst. 4 školského 
zákona a § 11, §12 a §16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) 
 

7.2 Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
1) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí 

vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, pokud není zvláštním právním 
předpisem stanoveno jinak. 

2) Dítětem a žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním 
postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním 
postižením je pro účely školských předpisů mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové 
postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení 
nebo chování. Zdravotním znevýhodněním zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo 
lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění 
při vzdělávání. Sociálním znevýhodněním je rodinné prostředí s nízkým sociálně 
kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova 
nebo uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení 
azylu na území České republiky. 

3) Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se 
ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka. 

4) Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační 
složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat 
různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb. 

5) Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení 
projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími. 

6) Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního 
přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 

7) Vyučující respektuje doporučené způsoby práce a hodnocení žáka, popsané ve zprávě o 
psychologickém vyšetření. Volí takové způsoby prověřování znalostí žáka, ve kterých se 
co nejméně projevuje zdravotní postižení (např. doplňování jevů místo diktátů, ústní 
zkoušení místo písemných prací či naopak, zkrácený rozsah písemných prací,…). Podle 
druhu postižení využívá speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání a 
hodnocení, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální učebnice a 
didaktické materiály. 

8) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných 
podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení. 

9) U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení 
na základě žádosti zákonného zástupce žáka.                                                                  

10) Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší 
výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák 
zvládl. Je provázena vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty 
neúspěchu, návodem, jak nedostatky překonávat. 

11) Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají se zákonnými 
zástupci a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován. 

12) Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě 
doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních 
důvodů a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník. 
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7.3 Vzdělávání žáků nadaných 
 
Základní škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky 
k co největšímu využití potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti. 
Je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle 
individuálních vzdělávacích potřeb dět. 
 
7.3.1 Hodnocení nadaných žáků 
 
1) Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku 

bez absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva 
nebo části učiva ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah 
zkoušek stanoví ředitel školy. 

2) Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve 
škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li individuálně 
vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho 
hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou 
měsíců po skončení pololetí. Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání, 
pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl, nebo nelze-li 
žáka hodnotit na konci pololetí ani v náhradním termínu.     

          

  7.4 Způsob hodnocení žáků nebo studentů cizinců 
 

1) Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků, kteří nejsou státními občany ČR a plní 
v České republice povinnou školní docházku, se postupuje podle §51 až 53 školského 
zákona a §14 až 17 vyhlášky, tj. postupuje se stejně jako u žáků – občanů ČR 
s výjimkou §15 odst. 6 vyhlášky 48/2005 Sb., o základním vzdělávání: při hodnocení 
žáků cizinců, kteří plní v ČR povinnou školní docházku, se úroveň znalosti českého 
jazyka považuje za závažnou souvislost podle odstavců 2 a 4. která ovlivňuje jejich 
výkon. 

2) Žák – občan Slovenské republiky – má právo při plnění studijních povinností 
používat, s výjimkou českého jazyka a literatury, slovenský jazyk. 

3) Škola nemá povinnost žáka – cizince doučovat českému jazyku. 
4) Na konci 1. pololetí nemusí být žák – cizinec hodnocen na vysvědčení, a to ani 

v náhradním termínu. Pokud by žák ale nebyl hodnocen na vysvědčení na konci 2. 
pololetí, znamenalo by to, že musí opakovat ročník. 

 

8 Pravidla pro případný přechod na vzdělávání na dálku jedné nebo 
více tříd 
 
Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 
mimořádných  opatření KHS nebo plošným opatřením MZ nebo z důvodu nařízení 
karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné 
třídy. Povinnost poskytovat tímto způsobem v daných situacích vzdělávání se vztahuje na 
základní školu. 
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Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na 
jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují 
v prezenčním (denním) vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny 
– jsou-li skupiny nutnou podmínkou.   

• Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.  
• Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.  

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. 
Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole. Snahou 
školy však bude, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně 
distanční vzdělávání dotčených žáků  s ohledem na jejich individuální možnosti. 
V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními 
MZ znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace:  

8.1 Prezenční výuka – denní výuka 
 

V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí 
více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve 
škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním 
způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomní ve škole, např. 
z důvodu nemoci. Pokud to okolnosti a organizační možnosti školy dovolí, poskytne škola 
dotčeným žákům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či 
výukových plánů na dané období. Žáci se zapojují s ohledem na své individuální podmínky.  
 

8. 2 Smíšená výuka 
 
V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či 
oddělení, je škola povinna DISTANČNÍM (dálkovým) způsobem vzdělávat žáky, kterým je 
zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v PREZENČNÍM (denním) 
vzdělávání. Distanční způsob bude probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického 
vybavení školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy. Distanční 
způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky 
konkrétních žáků.  

 
Zachování prezenční výuky pro ostatní žáky se bude v jednotlivých případech lišit. Možné je 
např.: 

- pokračovat ve výuce v upraveném rozvrhu dle možnosti a zapojením 
videokonference v předem stanoveném čase 
-  pokračovat ve výuce ve standardním režimu s následnou upravenou distanční 
výukou (videa, videokonference, emailová komunikace, práce ve vybraných 
webových portálech, …)  
Preferuje se, aby nebyli žáci rozřazováni do jiných tříd nebo oddělení.  

 

8. 3 Distanční výuka – dálková výuka 
 
Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo 
plošným opatřením MZ zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy, škola 
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poskytuje pro tyto třídy vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy se 
vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází na 
distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním 
podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy. Možná 
podoba takové výuky může být: 

a) Videokonference, chat 
b) Videa zaslána emailem/zveřejněna na portálu Youtube (případně 

využití portálů ulozto.cz, uschovna.cz) 
c) Odkazy na vybrané weby 
d) Zasílání tištěných materiálů 
e) Zaslání pokynů/pracovních listů k samostatné práci s učebními texty  
f) Emailová komunikace 
g) Audio nahrávky MP3 
h) Telefonní komunikace 
i) … 

 
Podmínky pro distanční výuku stanoví ředitelka školy, o konkrétní podobě distanční výuky 
informuje třídní učitel. 
 
Další ustanovení: 
 

o Hodnocení žáků během distanční výuky neprobíhá klasifikačním stupněm.  
o Žák je povinen odevzdávat úkoly - vypracovaná zadání se přináší do školy fyzicky 

vždy jednou týdně v pravidelné periodě k průběžné kontrole zvládnutého učiva. 
Termín a konkrétní podobu předávání domácí práce určuje (v závislosti na opatřeních 
KHS či MZ) ředitelka školy.  

o Na začátku školního roku třídní učitelé zkontrolují platnost telefonních čísel, e-mailů 
zákonných zástupců, žáků a platnost adres. 

o Pedagogická intervence a předmět speciální péče je nadále poskytován 
prostřednictvím online komunikace osobou, která toto podpůrné opatření realizuje i 
v běžném režimu školy. 

9 Statut výchovné komise 
1. Výchovná komise je poradní orgán ředitel školy. 
2. Projedná na podnět ředitel školy nebo třídního učitele výchovné problémy žáka a absenci 
žáka. 
3. Tvoří ji ředitel školy, třídní učitel a další pedagogický pracovník. 
4. Na jednání výchovné komise může být přizván zástupce orgánu sociálně-právní ochrany 
dětí, Policie ČR a jiní odborníci. 
5. V případě vzniklého problému, který je třeba řešit jednáním výchovné komise, se sejdou 
členové této komise, projednají problém, připraví jednání s přizvanými osobami. 
6. Za přípravu a svolání odpovídá ředitel školy, která jednání výchovné komise také řídí. 
7. Z jednání výchovné komise je pořízen zápis, který rodiče a ostatní přítomní podepisují a 
který slouží jako doklad o jednání. 

10 Závěrečná ustanovení 
1. Kontrolu provádění ustanovení této směrnice provádí ředitel školy. 
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2. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád 
následujícím 
způsobem: vyvěšením v prostoru šaten v budově ZŠ, ve sborovně školy, ve třídách 
na webových stránkách školy. 
3. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání Školního řádu informací v žákovských 
knížkách, 
řád je pro ně zpřístupněn v prostoru šaten v budově ZŠ a na webových stránkách školy. Dále 
se rodiče seznámí se školním řádem na třídních schůzkách. 
 
 
 
V Příbrami na Moravě dne 30. 8. 2022  
 
 
 

Mgr. Radovan Šmíd 
ředitel školy 
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