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šrorxí ŘÁo

obecná ustanovení

škohi řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinnosti žák:ů školy, zákonných zástuPcŮ

žáků apodráb.rorii Ó pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, píoyoz a

vnitřní'režtmškoly, poa-int y zajišiění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany

před sociálnc patoioiickými j.uyu před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilÍ,

podmínky zacházen| smajetřem škóly ze strany žáků, obsahuje pravidla pro hodnocení

výsledků v zdéIáv ání žáků'

škohí řád upravuje práva a povinnosti Žáku, zákonných zástupců a pracovníků Školy

v souladu s těmito pŤedpisy:

Zákon č. 56112004 Sb., o pr.dskol.ri- , základnim. středním, vyšším odborném a jiném

vzďé|ávťní

Vyhláška všvr č.48l2O04 Sb., o základnimvzdéIávání a některých náleŽitostech Plnění

školní docházky
vvrrrasm vršúr č.7312005 Sb., o vzdéIávání dětí, žáků a studentŮ se speciálnimr

,ždéIáracími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Úmluva o právech dítěte

,,prima škólď, _ školní vzděIávacíprogram pro základni vzdé|ávání

I. práva žáků a ieiich zákonnÝch zástupců

al Žeci mají právo
_ na počátk., st otnit o roku být seznámeni s předpisy a vyhláškami, které se týkají resoftu

školství, s vnitiními předpisy školy a k provozu školy

-nainformaceoprůběhuavýsledcíchsvéhovzdéIávání
_ na informace a poradenskou pomoc školy v záIežitostech likajících se vzdělávání (Školsk);

zákonč, 561/2004 Sb,)
_ žáci sSVp a žáci mimořádně nadaní mají právo na nový způsob podpory vzdělávání

_ na vyjádření vlastníh o názotu,svobodu prol.uu s ohledem na právo a důstojnost ostatních

- na respektování své osobnosti
- na ochranu před fyzickým a psychickým násilím
_ v případě 1atenoťotiv problému má áožnost se obrátit o pomoc na ve_dení ŠkolY Či jiného

,uÁcrirrurr.. školy. raiaý žák musí bý chráněn před činy, ježby mohly podporovat rasovou,

náboženskou nebo jakoukoliv jinou formu diskriminace.

- na ochranu osobních údajů

b) Zákonní zástupci žáků mají právo
- na informace o pruběhu a výsledcíchvzdéIávání
- volit a být voleni do školské rady
_ vyjadřovat se k rozhodnutím, která se týkajipodstatných záIežitostí vzďělávání svých dětí

- pizaaxo uvolnění svého dítěte z výuky podle pravidel školního řádu

- požádato přezkoumání výsledků hodnocení žáka



- na návštěvu školy
_pro žáky s SVp ázauy mimořádně nadané žádatvzděIávirlí,jehož obsah, formY a metodY

oápovídají vzdéIávacím potřebám a možnostem těchto žáků

Povinnosti žáků. zákonnÝch zástupců

a) Povinnosti žáka
_ docháziřádně do školy, osvojuje si znalosti a vědomosti stanovené uČebními dokumentY.

respektuje požadavky výucujióich a ostatních zaměstnanců školy, řídí se pokyny a předpisy

školy k ochraně zdraví a bezpečnosti
- aoót-razido školy včas a zúčastňuje se výuky podle denního rozvrhu

(v případě absence, která v daném předmětu dosahuje 30oÁ, vyučující rozhodne, bude-li Žák

klasifikován v řádném termínu)
_ plní pokyny vyučujícího a to i ohledně domácí přípravy a písemných domácích úkolů,

n.rp.jr.t"j" naŤizení"vyučujících a ostatních zaměstnanců školy, Chová se k nim slušně a

zdvořile, všechny oroty, s nimiž se ve škole setká, pozdtaví. ZvIáště hrubé oPakované slovní

afyzickéútoky Lauurterzaměstnancům školy nebo vůči ostatním spoluŽákŮm se PovaŽují za

zvláště závažné zavinění a porušeníjeho povinností,
_ má ve třídě své určené místo, svévolně nemění místo a zodpovídázajeho čistotu

_ šetří školní zaŤízení, pomůcky, učebnice, které jsou mu zapůjčeny
_ na zaěátkuvyučovaci hodinyje na svém místě a má připraveny všechny pomůcky potřebné

k lyučováni
_ nósi na vyučování žákovskou knížku. Pravidelněji předkládá ke kontrole zákonným

zástupcům.
- během vyučovacích hodin nevyrušuje ostatní hlukem ajiným nevhodným chováním

_ vstup do tělocvičny a odbornyón ueěuen je povolen pouze zapŤitomnosti pedagogického

pracovníka
'_ 

každý žák zodpovídá zapořádek ve škole a ve třídě, na závady upozorní třídního uČitele

_ v hoáino není žákům dovoleno opustit učebnu a v době školního vyučování budor,u bez

souhlasu vyučujícího
_ nedostaví-li se vyučující do vyučování, jeho nepřítomnost žákovská sluŽba ohlásí do 10

minut po zvonění zástupci ředitelky školy či ředitelce,
_ žák,Řterý nemá vyučóvání, se bez souhlasu učitele nezdržuje v prostorách školy
_ z3isii_ti žak poskození nebo ztréťtuvěci, ohlásí to neprodleně třídnímu učiteli

- dbá všech pravidel hygieny a bezpečnosti
_ chrání zdtavísve i sviřn spotuzai<ů, Není dovoleno nosit do školy předměty, které bY mohlY

ohrozit zdravi(nože, o*t e pr"d-ěty, boxery, návykové látky atd.). Není dovoleno nosit ani

cenné předměty, Za jejichzítátu škola neodpovídá,
_ z důvodu ochrany Ůt"otni počítačové sítě je zakázáno bez svolení uČitele PouŽÍvat flash

paměti a paměťové karty.
] o prestďrrkách se po cťodbách pohybuje ukázněně a dbá pokynů dozirajicích učitelů, Není

dovoleno otevírat okna a manipulovat se zastíněním,
_ před vyučováním odkládá došatní sKíňky boty a svrchní oŠacení (i pokrývku hlavY),

iárady-našatní s6íňce hlásí třídnímu učiteli. Přezouvá se do přezŮvek, není dovoleno

používaí obuv pro sport.
_ do školni jídeiny Óaďrari za doprovodu dozírajícího učitele. V jídelně se chová ukázněně,

dodržuje rrýgieniÓM a společensŘá pravidla, dbá pokynů dozoru, respektuje řád Školní jídelnY,

_ v odbornýčh uč"brrá.h se řídí provozními řády těchto učeben
_ po dobu pobytu žákave školele zŇázáno používáni mobilních telefonŮ (telefonie vypnutý

a uschovan ý),Za ztrátu škola něodpovídá. V případě vyučování mimo svou třídu je Žák



povinen si zajistit úscholrr (např. vyučující TV, třídní učitel). Je zakázáno svévolné

pořizování foiograťrí a audiovizuálních zé,znunů (žákna učitelů). ŽákntkdY nebude druhé
'kyberšikanovat]podrobněj ší pravidla j sou v Řádu počítačové učebny.

Žbezpečnostních důvodůje zakázáno nabíjení mobilních telefonů avyuŽÍvání Školní

elektrické sítě.
_ na akcích organizovaných školou se řídí pokyny osoby pověřené dozorem a na těchto akcích

respektuje pravidla školního řádu
_ žákílmdo 15 let se nedoporučuje návštěva večerních klubů, podniků a diskoték
_ po skončení nepřítomnosti žák neprodleně předloží třídnímu uČiteli omluvu v Žákovské

ÚiZ.. podepsanou zákonným zástupcem. Pokud nebude omluva předložena do 3

kalendářnícú arrt po návratu žáka do školy, bude nepřítomnost považovánazaneomluvenou,
_ vážisi lidské důstojnosti, pěstuje partneiské vzíahy mezi spoluŽáky a uČiteli. Jakýkoliv

náznak šikanování hlásí ihned učiteli.

b) Povinnosti zákonného zástupce
- seznámit se tímto školním řádem
- zajistit, aby žákřádně docházel do školy
_ informovat školu o změně zďravotnizpůsobilosti, zdravotních obtÍŽÍch Žákanebojiných

závažnýchskutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzďě|áváni

_ oznamovat škole údaje pro školní matriku (§28 odst. 2 a 3 školského zákona) a dalŠÍ Údaje,

kteréjsou podstatné pro průběh vzděIávánínebo bezpečnost žáka, (změny těchto údaiů

oznámit neprodleně)
_ dokládat důvody áepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kaiendářních dnŮ od

počátku nepřítomnosti_písemně nebo telefonicky (§5Oškolský zákon 561/2004 Sb,)

_ pii a.tsi pi.d"* znaÁeabsenci s pŤedstihem požáďatpísemně o uvolnění (na 2 dnY třídního

učitele, při absenci delší ředitelku školy)
_ navyzvání vedení školy či učitele se dostavit osobně do školy a projednat záIeŽitosÍ týkající

se žáka
_ pravidelně kontrolovat žákovskou knížku a kontrolu potvrzovat podpisem (minimálně 1x za

14 dní)
_ v případě uvolnění žákazvIuky na žádost zákonného zástupceje tento povinen vyzvednout

v školském zařízeni žáka osobně
_ uhradit škole škodu při úmyslném poškoz eni zaŤizení školy či učebních pomůcek

Práva a povinnosti pracovníků školy

a) Pracovník školy má právo
-'rozvíjetsvůj odborný, pedagogický a osobní potenciál
_ na zajištění podmínek potřebných pro výkon pedagogické činnosti, zejménana ochranu před

§,zickým násilim nebo psychickým nátlai..rr,,. strany žáků nebo zákonných zástuPcŮ a

dalších osob, které jsou v kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole

- volit a blt volen do školské rady
- pracovat v důstojném prostředí
- na informace nezbytné k výkonu práce

- vyjadřovat se k zářladním dokumentům škol;, a podílet se na koncepci rozvoje

_ p'šzaaut zákornézástupce o schůzku k proje,lnání chování nebo prospěchu žáka

- na objektivní hodnocení pedagogické činnosti



b) Pracovník školy má povinnost
_ svědomitě vykonávat svou přímou i nepřímou lyučovací a výchovnou práci v souladu se

zásadami a cíli výchovně-vzdělávaci práce

- vyslechno ut dotaz, pŤání,stížnost a. vhodným způsobem. na ně reagovat

_ zachovaímlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní Údaje Žák]ů a

zaměstnanců školy, citlivé osobni údaje o zdravotním stavu Žák:ů avýsledkY Poradenské

pomoci školského poradenského zaŤízenía školního poradenského pracoviště, shromažďova|

pouze nezbyné údň; ;;"u"1 p9q", bezpečně je ukiadat a chránit před neoprávněným

přístupem, ,r"port yio.rat je sr,rbjektum, které na ně nemají nárok, nepotřebné údaje vyřazovat

a dál je nezpracovávat
_ dodržovat pra"orrrrí Ťád, dodržov at dozory a předpisy související s BOZP a PO

- účastnit se porad a řídit se jejich závéry

- vest povirrnou dokumentaci a plnit úkoly podle pověření

- vzdě|ávatse a rozvíjet své schopnosti a dovednosti
_ napožádáni zaronnelro zástupce projJnat zá|ežitostitýkající se žáka,poskýovat žáku nebo

jeho'zákonnémuzástupciinformacespojenésvýchovouavzděláním
_ poskytovat žáků; ;iritiurri atmosflru, vést je k úctě, porozumění, snášenlivosti a

rovnoprávnosti
- spolupracovat s orgány péče o děti a m\ádež, s Policií CR
_ dbát, aby žácin"p{i"nÁi"li do styku s nevhodnými materiály a informacemi

_ pokud zjístí, že je žákrýrán nebó j e s ním j inak špatn é zacházeno, spoj it se s orgány na

pomoc dítěti
i předem ohlásit svou nepřítomnost ve škole vedení školy

II. Provoz a vnitřní režim školv

školni budova se otevírá v 6.45 hodin, uzavíráv 17.00 hodin.

školní vyučování zaěínáv 8.15 hodin. Dojíždějící žáci .e.před 
vyučováním shromažďuií ve

školním klubu. Do tříd je žákům umozněn vstup od s,oo tI-odin. VYuČování Probíhá Podle

časového rozvržení v-ýučovacích hodin a přestávek-jsou stanoveny v souladu s hYgienickými

předpisy takto:

V době přestávky mezi dopolední a odpolední výukou se žáctmohou pohybovat v určených

prostorách a za stanovenéňo dozoru učltele. v abuc mimo vyučování se žáci v budově školy

nezďržují.
Dozornad,ŽákyjezajištěnpoceloudobujejichpobytuveŠkolníbudově.
po příchodu do školý se zaŽipřezouvají a"oánaáaji svrchní ošacení v šatnách,

Rozvrh suplování a áozorůje vyvěšen na centrálni nástěnce v 1, patře školní budovy,

Supiování nakaždý á"rr.i" áktuáIizovano a vyvěšováno na internetových stránkách školy,

šř;i; při vzdělávani a s ním přímo souvisejíóích činnostechpŤlhliLi k základním

fiziologickým potřebám záků. vytváří podmínky pro zdravý vývoj žáka, Eliminuje vznik

sociálně patolo gických j evů,

oL hlllc qchvá ena školskou radou dne 11 .I0,2012

5. hod. |,,55-I2.40
1. hod. 8.15-9.00

6. hod 12.50-13.35
2. hod. 9.10-9.55

7. hod, 13,40-14.25
3. hod. 1n 1o-10 55

8. hod. 14.30-15.15
4. hod. 1 1.05-11.50



Škola zaiišt'uje bezpečnost a ochranu zďraví žák.ů aposkýuje žákům nezbýné informace

k zajištění bezpečnosti a ochrany zďraví.

šň" vede evidenci úrazů žáků;k nimž došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících

činnostech a při poskýování školských služeb, vyhotovuje a zasíIá záznam o úrazu

stanoveným orgánům a institucím.
Zapobý žáka ře školní družině a školnim klubu plati zákonní zástupci Žáka PoPlatek

(stanovený ve vnitřním řádu šD a šr;. o snížení nebo prominutí poplatku rozhoduje

ředitelka školy.
Na akcích organizovaných školou mimo školní budovu se žáci řídí pokyny osobY Pověřené

dozorem, za doďržovani predpisů Bozp odpovídá osoba pověřená dozorem nebo vedoucí

akce, kterého určuje ieaitett<a st< oly- Žakna mimoškolních akcích dodržuje Pravidla Školního

řádu.

III. podmínky zaiištění bezpečnosti a ochranv zdraví žáků a ieiich ochranv

"ř"d .*iát.U putoloei"X

žáci ; sou poučeni o bezpečnosti a ochran é zdraví při práci a o požáo,í ochraně. poučení

prouáai triani učite1 na)ačátkuškolního roku a před školními prázdninami. PouČení rovnéŽ

provádí vyučující v odborných učebnách a vyučující tělesné výchovy, a to zpravidla na v

irvní hodin ě §o zahájení školního roku. Zápis o poučení je uveden v třídní knize, pokud je

žák nepřítomón, je dodatečně poučen po nástupu do školy,
poučení o Bozp a po se provádí rovněž před každou akcí mimo školu.

Všichni žáci sechovaií připobl.tu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozÍIi zdraví a majetek

svůj anijiných osob.
žnit*rr"ni u době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školY, Pokud nad

nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou,

Kažďý útaz,potanění či nehob,;, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo

budovu při aici pořádané školou, žáci ihned ohlásí vyučujícímu nebo pedagogickému dozoru,

ťautÁi" rakazáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením

bez dozoru učitele.
Zaméstnanci školy neprodleně oznámi údaje související s úrazy žáků a poskýnou první

pomoc.
Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdé|áváni a během provozu školského zaíízeni povinni

zohlednit zák1adnípotřebý žáktl-avytvářet podmínky pro zďravý vývoj dětí,_předcházet

vzniku sociálně patologic"kých jevů, posky,t-ovat žákům nezbyné informace k zajištění

bezpečnostiaochranyzdraví. r ..v,v /l ,y
vsictrni pracovníci aóarzu;i protipožární předpisy a předpisy k zajištění bezpečnostt a

o"h.any)draví při práci. Sieáují zdravotní stav zattr a v případě jejich náhlého onemocnění

informují zákonné)árt.rp".. NÓmocný žákm,ťĚeb;it odeslán k lékařskému vyšetření jen

v doprovodu zákonného zástupce nebo osoby pověřené,
pracovník školy v pŤípadě úraiu posk ytne žákovi první pomoc, zajistí lékařské ošetření a

informuje zákonneho'rártup... ú.u, itn.d hlásí vědení školy a neprodleně vyplní záznamdo

knihy úrazi.
zaÁěstnanci školy nesmí žáky v době stanovené rozvrhembez dozoru dospělé osoby

uvolňovat k činnostem mimo budovu,



ve školních prostorách i na všech školních akcích mimo školu platí přísný zákaz přinášet,

propagovat ,iabízet ěi uživattabákové výrobky, alkohol, omamné a psychotropní látky i

"rtát"i 
látky nepŤiznivě ovlivňující psychiku člověka a předměty ohrožující zdraví (nože,

ostré předměty, boxery atd.),

V případě, že se škola ďozv|í o poživání OPL žákem nebo přechovávání a distribuci takové

Iátky'žákém, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci Žáka, oddélení sociálně Právní

ochrany dětí MU Havlíčkův Brod.
Za porušen í zákazu užíváni a manipulace s návykovou látkou bude Žákovi udělena sankce

podle záv ažnosti porušení tohoto zákazu.

žau.riváží lidské důstojnosti, pěstuje partnerské vztahy mezi spolužáky aučiteli, Jakýkoliv

náznak šikanování htásí ihned učiteli.
pŤivťůnémči opakovaném porušování školního řádu (např. neomluvená absence, hrubé

ýzické,slovní Ei psychické napadání spolužáků nebo zamě:]""l"yil*y, použivéní oPL",)

;á stotu povinna infórmovat příslušné orgány péče o dítě, případně pCR.

Iv.podmínkv zacházení s maietkem školv nebo školského zařízení ze stranv

žáků

žauietiiškolní zaŤízení,pomůcky, učebnice, které jsou mu zapůjčeny. závady,na školním

majetku, poškození nebo ztrátu věci neprodleně hlásí třídnímu uČiteli. V případě ÚmYslného

po*or# zařízeníškoly nebo Školníctrpomůcek zákonný zástupce Žáka Škodu nahradí,

V počítačové učebně žik zkontroluje své pracoviště a závaďy ihned vyučujícímu ohlásí,

žiui"trivenkovní mobiliář školního ur"ilu a dodržuje předpisy, které se týkají Provozu

školního sportoviště.
Žakovineni dovoleno manipulovat s okny a zastíněním,

závérečná ustanoveni

školni řád je vyvěšen ve sborovně školy, v každé třídě, na webových stránkách školy,

součástí školního řádu je směrnice pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,

Škohí Ťád nabýváúčinnosti dne 4.9.201 7,

3,9.2018 oVa

ředitelka školy

zákiadní škola
Har,líčkův Brodn

Štáflova 2084 
- 

€)
lČ:709 11 011 DlČ: Cn}glló11


