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ŠKOLNÍ ŘÁD
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Obecná ustanovení
Na základě ustanovení § 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydávám jako
statutární orgán školy tuto směrnici.
Školní řád je součástí systému vnitřních předpisů školy. Některá další ustanovení jsou podrobněji
zpracována v samostatných předpisech (provozní řády specializovaných učeben, tělocvičny, školní
dílny, školské kuchyňky apod.).

I.

Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a ţáků a jejich
zákonných zástupců ve škole

 Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy, ţáky, nepřímo i zákonnými zástupci ţáků, musí
vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.
 Všichni zaměstnanci školy, děti, ţáci a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o
vytváření partnerských vztahů podloţených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.
1.

PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ

1.1

Ţáci mají právo

 na vzdělávání a školské sluţby podle školského zákona
 na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
 zakládat v rámci školy samosprávné orgány ţáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat
v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, ţe ředitel
školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů
zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit
 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záleţitostí jejich vzdělávání,
přičemţ jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje
 na informace a poradenskou pomoc školy v záleţitostech týkajících se vzdělávání
 na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí
 na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromaţďování, náboţenství
 na odpočinek a dodrţování základních psychohygienických podmínek
 být seznámeni se všemi předpisy se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve škole
1.2 Ţáci jsou povinni
 řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat
 dodrţovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví
a bezpečnosti, s nimiţ byli seznámeni
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 plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními
předpisy a školním nebo vnitřním řádem
 chovat se slušně k dospělým i k jiným ţákům školy, dbát pokynů pedagogických a provozních
pracovníků, dodrţovat školní řád školy a odborných učeben, chovat se tak, aby neohrozili
zdraví svoje, ani jiných osob
 chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činností organizovaných
školou: účast na vyučování nepovinných předmětů, docházka do zájmových krouţků a do školní
druţiny je pro přihlášené ţáky povinná, odhlásit se můţou vţdy ke konci pololetí. Za ţáka, který
se do školní druţiny nebo do zájmového krouţku nedostaví, nebo svévolně opustí školní budovu,
škola nezodpovídá.
 řádně a systematicky se připravovat na vyučování
 chodit do školy vhodně a čistě upraveni a oblečeni
 zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udrţovat své místo, třídu i ostatní
školní prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením; nosit do školy
učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů
 před ukončením vyučování z bezpečnostních důvodů neopouštět školní budovu bez vědomí
vyučujících, v době mimo vyučování zůstávat ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich
dohledem, v době přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním vyuţívají ţáci školní
druţinu.
 chránit své zdraví i zdraví spoluţáků
 kaţdý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásit bez
zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy
 nenosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho
nebo jiných osob
 cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů, odkládat pouze na místa k tomu určená, to
znamená na pokyn vyučujících, kteří je po stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich
bezpečnost.
2.

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŢÁKŮ

2.1

Zákonní zástupci mají právo zejména na

 svobodnou volbu školy pro své dítě
 informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole
 informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
 nahlíţet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy
 nahlíţet do tohoto řádu i dalších vnitřních předpisů školy
 na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záleţitostech
týkajících se vzdělávání podle školského zákona
 volit a být voleni do školské rady
 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záleţitostí vzdělávání ţáka
 poţádat o komisionální přezkoušení ţáka, mají-li pochybnosti o správnosti hodnocení na konci 1.
nebo 2. pololetí.
2.2

Zákonní zástupci ţáka jsou povinni

 zajistit, aby ţák docházel řádně do školy nebo školského zařízení
 na vyzvání ředitelky školy, výchovného poradce, školního metodika prevence nebo třídního
učitele se osobně zúčastnit projednání závaţných otázek týkajících se vzdělávání a chování ţáka
 informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti ţáka ke vzdělávání a případných
změnách způsobilosti, o zdravotních obtíţích nebo jiných závaţných skutečnostech, které by
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mohly mít vliv na průběh vzdělávání, zda je dítě, ţák zdravotně postiţen, včetně údaje o druhu
postiţení, nebo zdravotně znevýhodněn
 dokládat důvody nepřítomnosti ţáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku
nepřítomnosti ţáka osobně, písemně, telefonicky nebo e-mailem. Po návratu ţáka do školy
písemně doloţit v omluvném listu ţákovské kníţky nepřítomnost ţáka ve vyučování
 oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění
pozdějších předpisů další údaje pro školní matriku, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání
nebo bezpečnost dítěte a ţáka, a změny v těchto údajích.

II. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci
ve škole
 Všichni zaměstnanci školy, děti, ţáci a jejich zákonní zástupci dbají o dodrţování základních
společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.
 Učitelé věnují individuální péči ţákům z málo podnětného rodinného prostředí, ţákům se
zdravotními problémy, dbají, aby se zdraví ţáka i jeho zdravý vývoj nenarušil činností školy.
 Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření z poradenských zařízení
(speciálně pedagogické centrum, pedagogicko psychologická poradna, středisko výchovné péče
apod.) a na sdělení zákonných zástupců.
 Třídní učitelé průběţně seznamují ostatní pedagogy s novými skutečnostmi zjištěnými u ţáků problémy s chováním, prospěchem, zdravotní a rodinné problémy.
 Všichni pedagogičtí pracovníci zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví ţáků při činnostech, které
přímo souvisejí s výchovou a vzděláním.
 Všichni učitelé pravidelně a soustavně informují zákonného zástupce ţáka o prospěchu ţáka
prostřednictvím ţákovských kníţek, při konzultačních hodinách a třídních schůzkách s rodiči
nebo při osobní návštěvě zákonného zástupce ţáka ve škole. Informují je o kaţdém mimořádném
zhoršení prospěchu ţáka.
 Třídní učitelé evidují a kontrolují absenci ţáků. Vyţadují od rodičů omluvu nepřítomnosti.
 Učitelé kontrolují, zda rodiče sledují zápisy v ţákovských kníţkách.
 Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důleţité
informace o dítěti (zdravotní způsobilost apod.) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se
řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

III.
1.

Provoz a vnitřní reţim školy
REŢIM ČINNOSTI VE ŠKOLE

 Provoz školy probíhá ve všedních pracovních dnech od 6.00 do 16.00 hodin, úřední hodiny pro
školskou veřejnost (kancelář školy) jsou zpravidla od 8.30 do 14.00 hodin
 Ţáci tráví čas do začátku vyučování ve školní druţině.
 Školní budova se pro ţáky otevírá v 7.10 hodin. V jinou dobu vstupují ţáci do školy pouze na
vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dohled.
 Vyučování začíná v 7.30 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvrţení vyučovacích hodin
a přestávek. Vyučování končí nejpozději v 14.30 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Školní
vzdělávací program můţe pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami stanovit odlišnou
délku vyučovací hodiny. V odůvodněných případech po souhlasu ředitele školy lze vyučovací
hodiny dělit a spojovat, od stanoveného a schváleného rozvrhu je případná odlišná doba zahájení
a ukončení vyučování oznámena rodičům.
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 Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové (s výjimkou přestávky mezi 7. a 8.
vyučovací hodinou, která je pětiminutová a přestávky po druhé vyučovací hodině, kdy se
zařazuje přestávka v délce 15 minut). Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá
45 minut. Ţáci mají moţnost trávit tuto přestávku ve školní druţině.
 Dohled nad ţáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů je
vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá.
 Pořádek a dohled při příchodu ţáků do školy před ranním vyučováním vykonává u hlavního
vchodu školník. Uzamčení a úklid učebny zajišťuje vyučující poslední vyučovací hodiny.
 Zaměstnanci školy vykonávají v souladu s pracovním řádem kvalitní dohled nad ţáky o
přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna ţáků.
 Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí ţáky v době dané rozvrhem bez dohledu dospělé
osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola
odpovídá za ţáky v době dané rozvrhem výuky ţáka, včetně nepovinných předmětů a přestávek.
 Během provozu školy jsou všechny vchody do budovy trvale uzavřeny s tím, ţe únikové východy
jsou zevnitř volně otevíratelné.
 Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlíţejícími zaměstnanci školy
zajištěna kontrola přicházejících osob (příchod cizích strávníků do jídelny). Kaţdý z pracovníků
školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit,
aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.
 Před ukončením vyučování ţáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí
vyučujících. V době mimo vyučování ţáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod
jejich dohledem.
 Třídní učitelé zajistí, aby kaţdý ţák měl zapsány v ţákovské kníţce adresu a telefonní čísla
zákonných zástupců.
Reţim vyučovacích hodin a přestávek:
Vyučovací hodina / přestávka

od

do

Poznámka

První vyučovací hodina

7:30 hod.

8:15 hod.

Přestávka

8:15 hod.

8:25 hod.

Druhá vyučovací hodina

8:25 hod.

9:10 hod.

Hlavní přestávka

9:10 hod.

9:25 hod.

Třetí vyučovací hodina

9:25 hod.

10:10 hod.

Přestávka
Čtvrtá vyučovací hodina

10:10 hod.
10:20 hod.

10:20 hod.
11:05 hod.

10 min.

Přestávka
Pátá vyučovací hodina
/ polední přestávka po 4. hodině
Polední přestávka po 5. hodině
/ šestá vyučovací hodina
Přestávka
Sedmá vyučovací hodina
Přestávka
Osmá vyučovací hodina

11:05 hod.
11:15 hod.

11:15 hod.
12:00 hod.

10 min.

12:00 hod.

12:45 hod.

12:45
12:55 hod.
13:40 hod.
13:45 hod.

12:55hod.
13:40 hod
13:45 hod.
14:30 hod.

10 min.

15 min.

45 min.
45 min.
10 min.
5 min.

* Ţáci mohou mít v dopoledním vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin a v odpoledním vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin.
* Některé přestávky lze zkrátit na nejméně 5 minut a přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na nejméně 30 minut.

 Kaţdému ţákovi školy je na začátku školního roku přidělena šatní skříňka. Na konci školního
roku ţák skříňku odevzdává v čistém a nepoškozeném stavu.
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 Po příchodu do budovy si ţáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená (v šatnách)
a ihned odcházejí do učeben. V šatnách se nezdrţují a nevysedávají tam. V průběhu vyučování je
ţákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího.
 Při organizaci výuky jinak neţ ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek
pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním
fyziologickým potřebám ţáků.
 Při výuce lze dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny ţáků ze stejných nebo různých ročníků
nebo spojovat třídy, počet skupin a počet ţáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního
roku, zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru
činnosti ţáků, v souladu s poţadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na
didaktickou a metodickou náročnost předmětu.
 Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských sluţeb
přihlíţí k základním fyziologickým potřebám dětí, ţáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý
vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
 Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí, ţáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících
činnostech a při poskytování školských sluţeb, poskytuje ţákům a studentům nezbytné informace
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 Škola vede evidenci úrazů dětí, ţáků a studentů v době výuky, vyhotovuje a zasílá záznam
o úrazu stanoveným orgánům a institucím.
 O všech přestávkách je umoţněn pohyb dětí mimo třídu. Velké přestávky jsou za příznivého
počasí určeny k pobytu dětí mimo budovu školy.
 Za pobyt ţáka ve školní druţině platí zástupci ţáka měsíční poplatek - příspěvek na částečnou
úhradu neinvestičních nákladů, o jehoţ výši, sníţení nebo prominutí úplaty, zejména v případě
ţáků se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitelka školy.
 V období školního vyučování můţe ředitelka školy ze závaţných důvodů, zejména organizačních
a technických, vyhlásit pro ţáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.
Zaměstnanci školy
 Pedagogičtí pracovníci přicházejí do školy nejméně 15 minut před zahájením vyučování
a výchovné činnosti, dostatečně včas před výkonem dohledu nad ţáky.
 Po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek ve třídě, uzavření oken, uzavření
přívodu vody a vypnutí elektrických spotřebičů. Pedagog odchází ze třídy poslední, uzamyká ji.
Třídní knihu odnáší do prostoru u sborovny.
 Při odchodu z budovy kontrolují uzavření a zajištění oken a dveří v kabinetech. Před odchodem
z budovy se ve sborovně seznámí s plánem práce, přehledem zastupování a dohledů na další dny.
 V celém areálu školy je zákaz kouření.
 V budově lze pouţívat pouze evidované elektrické spotřebiče. K vaření vody na nápoje je
povoleno pouţívat pouze varné konvice zakoupené školou, v době mimo provoz musí být
konvice umístěna mimo podloţku, ze které je napájena elektrickou energií (odpovídá určený
pracovník - správce místnosti).

2.

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ MIMO BUDOVU ŠKOLY

 Vzděláváním mimo budovu školy se rozumí takové činnosti, jakými jsou vycházky, výlety,
lyţařské výcviky, exkurze, branná cvičení, brigády, plavecké výcviky apod.
 Veškeré akce konané mimo budovu školy schvaluje ředitelka školy na příslušném formuláři, kde
je uveden časový rozpis, jména ţáků a doprovázejících osob a poučení o bezpečnosti a ochraně
zdraví.
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 Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu
zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví ţáků připadnout více neţ 25 ţáků. Výjimku z tohoto
počtu můţe stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků
ředitelka školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – kaţdou plánovanou
akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména
s ohledem na zajištění BOZ.
 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 ţáků.
 Chování ţáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení ţáka včetně klasifikace
na vysvědčení.
 Podrobnosti o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků při akcích a vzdělávání mimo místo,
kde se uskutečňuje vzdělávání, jsou uvedeny v části IV. Podmínky zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví dětí a žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy
diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

3.

DOCHÁZKA DO ŠKOLY A PODMÍNKY PRO OMLOUVÁNÍ A UVOLŇOVÁNÍ
ŢÁKŮ Z VYUČOVÁNÍ

 Zákonný zástupce ţáka písemně potvrdí v omluvném listu ţákovské kníţky nepřítomnost dítěte
ve vyučování. Omluvu podepisuje zákonný zástupce ţáka. Při podezření na neomluvenou
absenci si třídní učitel nebo jiný vyučující můţe vyţádat prostřednictvím zákonných zástupců
ţáka lékařské potvrzení. Omluvenku předloţí ţák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy.
 Odchod ţáka z vyučování před jeho ukončením je moţný pouze na základě písemné ţádosti
zákonných zástupců, kterou ţák předloţí vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu),
nebo třídnímu učiteli (při uvolnění na více hodin). V tuto dobu přebírá právní odpovědnost za
dítě zákonný zástupce (musí být součástí ţádosti o uvolnění).
 Ředitelka školy můţe ze zdravotních nebo jiných závaţných důvodů uvolnit ţáka na ţádost jeho
zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní
způsob vzdělávání ţáka v době vyučování tohoto předmětu.
 Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování odcházejí ţáci prvního
stupně do školní druţiny, kde je přebírají vychovatelky školní druţiny.
 Ţáci po ukončeném vyučování, zájmovém vzdělávání nebo pobytu ve školní druţině neprodleně
opouští budovu.
 Předávání dětí a ţáků zákonným zástupcům
- děti a ţáky předávají vychovatelky ze školní druţiny zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě
na základě písemného pověření zákonného zástupce, příp. ţák odchází sám na základě předchozí
písemné ţádosti zákonných zástupců
- ţáci speciální třídy jsou předáváni zákonným zástupcům nebo zaměstnancům zařízení, jehoţ jsou ţáci
klienty, příp. je jejich odchod upraven individuálně na základě písemného prohlášení zákonného
zástupce.

 Pokud se cizinec, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, neúčastní vyučování
nepřetrţitě po dobu nejméně 60 vyučovacích dnů a nedoloţí důvody své nepřítomnosti v souladu
s podmínkami stanovenými školním řádem, přestává být dnem následujícím po uplynutí této
doby ţákem školy.
Plnění povinné školní docházky ve škole mimo území České republiky
 Ţák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky můţe být na
základě rozhodnutí zákonného zástupce zároveň ţákem spádové školy nebo jiné školy zapsané v
České republice do rejstříku škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce ţáka (dále
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jen „kmenová škola“). Pokud zákonný zástupce ţáka, který plní povinnou školní docházku v
zahraničí, nezvolí pro své dítě kmenovou školu, dokládá plnění povinné školní docházky přímo
ministerstvu, a to způsobem stanoveným v prováděcím právním předpisu.
Individuální vzdělávání
 O povolení individuálního vzdělávání ţáka rozhoduje ředitelka školy, kam byl ţák přijat k plnění
povinné školní docházky, na základě písemné ţádosti zákonného zástupce ţáka a vyjádření
školského poradenského zařízení. Individuální vzdělávání dále upravuje školský zákon.

4.

PRŮBĚH A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 Dokladem o dosaţení základního vzdělání je vysvědčení o úspěšném ukončení devátého,
popřípadě desátého ročníku základního vzdělávání nebo vysvědčení vydané po úspěšném
ukončení kurzu pro získání základního vzdělání. Tato vysvědčení jsou opatřena doloţkou
o získání stupně základního vzdělání.
 Ţák, který úspěšně ukončil základní vzdělávání, nebo ţák, který splnil povinnou školní docházku
a nepokračuje v základním vzdělávání, přestává být ţákem školy 30. června příslušného školního
roku. Ţák, který splnil povinnou školní docházku a koná opravnou zkoušku nebo bude hodnocen
v náhradním termínu, je ţákem školy do termínu konání těchto zkoušek, pokud mu nebylo
povoleno opakování ročníku. Ţák, který byl přijat ke vzdělávání ve střední škole, je povaţován
za ţáka základní školy do 31. srpna příslušného školního roku.
 Ţák, který po splnění povinné školní docházky nezískal základní vzdělání, můţe po splnění
podmínek stanovených zákonem a na základě ţádosti jeho zákonného zástupce pokračovat
v základním vzdělávání, nejdéle však do konce školního roku, v němţ dosáhne osmnáctého roku
věku.
 Ţákovi se zdravotním postiţením můţe ředitelka školy ve výjimečných případech povolit
pokračování v základním vzdělávání do konce školního roku, v němţ ţák dosáhne dvacátého
roku věku, v případě ţáků vzdělávajících se ve vzdělávacím programu základní školy speciální
pak se souhlasem zřizovatele do dvacátého šestého roku věku.
 Pro osoby, které nezískaly základní vzdělání, můţe základní škola po projednání se zřizovatelem
a krajským úřadem organizovat v souladu se vzdělávacím programem základního vzdělávání
kurzy pro získání základního vzdělání.

IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a ţáků
a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy
diskriminace, nepřátelství nebo násilí
1.

ZAJÍŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŢÁKŮ

 Bezpečnost a ochranu zdraví ţáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i
nepedagogickými.
 Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, můţe ředitelka školy k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.
 Ţáci ve škole dodrţují pravidla hygieny a bezpečnosti. Při kaţdém svém počínání mají na paměti
nebezpečí úrazu. Jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spoluţáků a zaměstnanců školy.
Vţdy musí uposlechnout a řídit se pokyny příslušného pedagogického pracovníka, popřípadě
jiného zaměstnance školy.
 Ţáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po pouţití WC.
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 Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který ţáky seznámí zejména se školním
řádem, se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách,
s moţnými riziky a odpovídajícími následnými opatřeními, se kterými se mohou ţáci setkat ve
škole, jejím okolí a při činnostech mimo školu (například nebezpečí od neznámých lidí,
nebezpečí násilí a šikany nálezy nebezpečných předmětů apod.). Dále ţáky seznámí
s ustanoveními předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků, pokud se
vztahují na příslušnou činnost, akci nebo pracoviště a průběţně také s ustanoveními školního
řádu, vnitřního řádu, řádu dílen, odborných učeben, sportovních zařízení, tělocvičen a hřišť a s
dalšími opatřeními školy, jeţ mohou mít bezpečnostně preventivní význam.
 O poučení s postupem při úrazech, s nebezpečím vzniku poţáru a s postupem v případě poţáru,
při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích učiní záznam do třídní
knihy. Ţáky, kteří nebyli v době poučení přítomni, je třeba v nejbliţším vhodném termínu poučit.
 Dokladem o provedeném poučení je záznam poučení v třídní knize podle Osnovy poučení o BOZ
žáků, která je přílohou školního řádu. Pokud to stanoví předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví, nebo je-li to odůvodněno rizikem činnosti, budou znalosti ţáků ověřeny. Poučení před
činnostmi, které se provádí mimo školní budovu a seznámení se všemi pravidly chování,
případnými zákazy apod. a poučení o správném vybavení ţáků provede třídní učitel nebo ten,
kdo bude nad ţáky vykonávat dohled.
 Poučení před prázdninami provádí třídní učitel.
 Ţáci v odborných pracovnách dodrţují řády učeben, se kterými je seznámí vyučující vţdy na
první vyučovací hodině ve školním roce. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné
poučení ţáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení ţáků, kteří při první
hodině chyběli. O poučení ţáků provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení o BOZ a PO se
provádí rovněţ před kaţdou akcí mimo školu a před kaţdými prázdninami.
 Ţákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez
souhlasu a dozoru učitele. Z bezpečnostních důvodů se ţákům zakazuje sezení na okenních
parapetech. Ţák nemanipuluje s rozvody elektro a vody, s vybavením odborných pracoven, s
uloţenými exponáty a modely bez souhlasu vyučujícího.
 Ţák je dále povinen počínat si při chůzi opatrně, po chodbách školy, schodech, schodištích a
ostatních prostorách budovy chodit vţdy vpravo, neběhat, neskákat, nevozit se na zábradlí. Dále
se nevyklání z oken budovy, nesedá na radiátorech topení, nemanipuluje s termoregulačními
ventily radiátorů topení.
 Ţák svým chováním nepoškozuje cizí majetek a neohroţuje jiné osoby. V případě jakékoliv
závady a nedostatků, které by mohly ohrozit bezpečnost a ochranu zdraví, toto ihned hlásí
vyučujícímu.
 Ve škole ţáci nesmí bez svolení vyučujícího pouţívat z domova přinesené elektrické spotřebiče.
 Pedagogičtí zaměstnanci dodrţují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
protipoţární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohroţující zdraví a bezpečnost osob,
nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností
informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a moţností zabránit
vzniku škody. Sledují zdravotní stav ţáků a v případě náhlého onemocnění ţáka informují bez
zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiţeného ţáka.
 Škola má povinnost dítě nebo ţáka, který vykazuje známky akutního onemocnění (vysoká
horečka, zvracení, průjem), oddělit od ostatních dětí, ţáků nebo studentů a zajistit pro ně dohled
zletilé fyzické osoby.
 Bezpečnost a ochranu zdraví ţáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje
vzdělávání, zajišťuje škola vţdy nejméně jedním zaměstnancem školy – pedagogickým
pracovníkem. Společně s ním můţe akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým
pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. Při akcích konaných mimo místo,
kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáţdění ţáků není místo, kde škola
uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví ţáků na
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předem určeném místě 15 minut před dobou shromáţdění. Po skončení akce končí zajišťování
bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a
čas shromáţdění ţáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem
zákonným zástupcům ţáků, a to zápisem do ţákovské kníţky nebo jinou formou.
 Při přecházení ţáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se ţáci řídí pravidly
silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Při přesunech mezi školou a jiným objektem
školy musí pouţívat chodníků k tomu určených, popřípadě levé krajní strany pozemní
komunikace, a to maximálně ve dvojicích. Před takovýmito akcemi doprovázející pedagogický
pracovník ţáky prokazatelně poučí o bezpečnosti.
 Prostředky první pomoci jsou uloţeny v lékárničce vedle hlavního vchodu do budovy. Kontaktní
osobu pro poskytnutí první pomoci ve škole je vychovatelka speciální třídy (zdravotní sestra).
 Pro společné zájezdy tříd, lyţařské kurzy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se
kterými jsou ţáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se ţáci podřizují
vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení. Pro pořádání
mimoškolních akcí platí zvláštní pravidla zahrnující i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků:
směrnice pro školy v přírodě, lyţařské výcvikové kurzy, školní výlety. Za dodrţování předpisů o
BOZ odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelkou školy. Těchto aktivit se mohou účastnit
pouze ţáci zdravotně způsobilí, jejichţ rodiče o tom dodají škole písemné lékařské potvrzení ne
starší jednoho roku.
Evidence úrazů
 Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy ţáků a jiných osob,
poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy.
 Kaţdý úraz, poranění či nehodu, k níţ dojde během pobytu ţáků ve školní budově nebo mimo
budovu při akci pořádané školou, ţáci hlásí ihned vyučujícímu nebo pedagogickému dohledu,
který zajistí ošetření a zapsání úrazu do knihy úrazů. V knize úrazů se evidují všechny úrazy
ţáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou. Ošetření a
vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dozvěděl
jako první.
 Při úrazu poskytnou ţákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření ţáka lékařem, vyplní
záznam do knihy úrazů a to nejpozději do 24 hodin od okamţiku, kdy se škola o úrazu dozví.
Podle závaţnosti úrazu a s ohledem na věk zraněného ţáka, případně další okolnosti, zajistí škola
přivolání rychlé záchranné sluţby nebo jeho doprovod do zdravotnického zařízení a zpět nebo
domů. Úraz ihned hlásí vedení školy. O události a provedených opatřeních informuje neprodleně
zákonného zástupce ţáka. Doprovodem můţe být pouze zletilá osoba, plně způsobilá k právním
úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole. Při absenci ţáka ve škole následkem školního
úrazu delší neţ dva dny vyhotoví vedení školy záznam o školním úrazu.
 Pokud byl úraz ohlášen dodatečně ţákem nebo jeho zákonnými zástupci (následuje prošetření
a zajištění svědeckých výpovědí), záznam provádí opět zaměstnanec, během jehoţ dohledu
k úrazu údajně došlo, nebo třídní učitel.
 Při úrazech smrtelných a úrazech, jejichţ důsledkem byla nepřítomnost dítěte, ţáka ve škole
nebo školském zařízení, vyhotovuje škola obdobným postupem záznamy o úrazu na
předepsaných formulářích. Pro účely školských předpisů se smrtelným úrazem rozumí takové
poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehoţ následky ţák zemřel nejpozději
do jednoho roku od vzniku úrazu.
 Záznam o jakémkoli úrazu, i evidovaném v knize úrazů, se vyhotoví také na ţádost zákonného
zástupce ţáka nebo zřizovatele, zdravotní pojišťovny ţáka, příslušného inspektorátu České
školní inspekce anebo místně příslušného útvaru Policie České republiky. Škola vyhotoví
o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost ţáka ve škole, záznam, pokud je pravděpodobné, ţe ţáku
bude poskytnuta náhrada za bolest a ztíţení společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno
vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zákonnému zástupci nezletilého ţáka, poţádá-li o něj.
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 Pokud nasvědčují zjištěné skutečnosti tomu, ţe v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin
nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá škola bez zbytečného odkladu hlášení
místně příslušnému útvaru Policie České republiky. Dále o úrazu podá škola bez zbytečného
odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu
vzniklou na ţivotě a zdraví ţáků, pokud škola má takové pojištění sjednáno.
 Záznam o úrazu jehoţ důsledkem byla nepřítomnost, nebo pokud je pravděpodobné, ţe ţákovi
bude poskytnuta náhrada za bolest a ztíţení společenského uplatnění způsobené úrazem, zasílá
škola za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce - zřizovateli,
zdravotní pojišťovně ţáka a příslušnému inspektorátu České školní inspekce.
 Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola (školské zařízení) navíc ještě místně příslušnému útvaru
Policie České republiky a to do 5 pracovních dnů po podání hlášení podle předchozího odstavce.
 Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem
evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu, podléhají reţimu
ochrany osobních údajů podle planých právních předpisů.
Zvláštní pravidla při některých činnostech
 Kromě obecných zásad úrazové prevence jsou při některých činnostech dodrţována další zvláštní
pravidla. Je tomu tak zejména při výuce některých odborných předmětů se zvýšeným rizikem
ohroţení zdraví a ţivota, při výuce tělesné výchovy, koupání, výuce plavání, lyţařském výcviku,
sportovních a turistických akcích. Ve všech takových případech klade škola zvýšený důraz na
dodrţování pokynů, právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví,
pokynů a zásad úrazové prevence pedagogickými pracovníky i ţáky. Důsledně je vyţadováno
ukázněné chování ţáků.
 Při pohybových a sportovních činnostech (míčové hry apod.) se účastníci řídí ustanoveními o
bezpečnosti obsaţenými v pravidlech pro příslušnou pohybovou činnost, danou věkovou skupinu
a jejich modifikaci pro dané prostorové podmínky školy a ustanoveními soutěţních řádů daných
sportů.
 Při sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšená moţnost ohroţení zdraví, se ţáci řídí pokyny
vyučujícího. Vyučující nedovolí, aby se ţák bez odloţení nebo bez zabezpečení proti moţnosti
zranění a zachycení ozdobných a jiných pro činnost nevhodných a nebezpečných předmětů
účastnil příslušné činnosti. Těmito ozdobnými, pro činnost nevhodnými a nebezpečnými
předměty jsou například náramky, hodinky, náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny, ozdobné
krouţky aj.
 Ţáci pouţívají pracovní oděv nebo cvičební úbor a obuv a mají výstroj podle druhu vykonávané
činnosti a podle pokynů učitele, který dodrţování tohoto poţadavku kontroluje. Ţák musí mít
cvičební úbor, pracovní oděv a obuv v řádném a pouţitelném stavu.
Tělesná výchova
 Při výuce tělesné výchovy dodrţuje škola platné rámcové vzdělávací programy a didaktické
zásady. Bezpečnost ţáků při tělesné výchově zajišťuje pedagogický pracovník po celou dobu
vyučování.
 Ve výjimečných případech pedagogický pracovník výuku dočasně přeruší a zajistí dozor zletilou
osobou, která je plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole.
 Vydává jasné, přesné a ţákům srozumitelné povely a pokyny, kontroluje bezpečnost a funkčnost
tělocvičného nářadí a náčiní před zahájením výuky. Přihlíţí zejména k fyzické vyspělosti ţáků, k
jejich věku a předchozím zkušenostem.
 Při pohybových činnostech v přírodních podmínkách je třeba volit terén a překáţky úměrné věku,
klimatickým podmínkám, rozumovému a fyzickému vývoji s přihlédnutím ke kvalitě výzbroje a
výstroje ţáků.
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 K zařazení sportovních odvětví, která nejsou podrobně rozvedena ve školských vzdělávacích
programech, musí mít pedagogický pracovník povolení ředitelky školy a dodrţovat bezpečnostní
pravidla i metodické postupy pro danou věkovou kategorii platné v oblasti sportu.
Poučení o bezpečném chování při výuce tělesné výchovy
 V šatně u tělocvičny ţáci udrţují čistotu a pořádek
 Vstup do tělocvičny a na hřiště školy je ţákům povolen pouze v doprovodu učitele, cvičitele
nebo pověřené osoby (vyučující, smluvní dozor), který zodpovídá za kázeň, pořádek a
bezpečnost ţáků.
 Do tělocvičny ţáci vstupují pouze v čisté obuvi se světlou podráţkou a cvičí v předepsaném
cvičebním úboru (nejlépe pruţný, ne příliš volný a dlouhý oděv bez kovových přezek), dlouhé i
delší vlasy mají upravené a sepnuté.
 Všichni ţáci se při výuce tělovýchovy musí chovat tak, aby neohrozili zdraví svoje, svých
spoluţáků ani pracovníků školy.
 V tělocvičně ţáci hrají kopanou pouze s míčem na sálovou nebo halovou kopanou.
 S tělovýchovným nářadím a zařízením tělocvičny se zachází šetrně, pokud se zjistí závada, která
by mohla ohrozit bezpečnost cvičení, je nutné ji neprodleně oznámit vyučujícímu.
 Na nářadí ţáci cvičí jen podle pokynů vyučujícího a při zajištění dopomoci a záchrany.
 Při míčových hrách v tělocvičně (košíková, odbíjená, vybíjená, přehazovaná) se zásadně
pouţívají jen míče k tomu určené.
 Před odchodem z tělocvičny ţáci uklidí všechno pouţívané náčiní a vybavení (míče, sítě,
ţíněnky, lavičky atd.) podle pokynů vyučujícího.
 Při odchodu z tělocvičen se zkontroluje zavření oken a zhasnutí světel.
 Vyučující odchází poslední a prostor uzamyká.
Lyţařský výcvik
 Lyţařský výcvik je veden pedagogickými pracovníky, kteří odpovídají za činnost instruktorů.
Jejich kvalifikaci si ověří vedení školy. Práci instruktorů řídí vedoucí kurzu určený vedením
školy, který téţ schvaluje plán výcviku. Vedoucí kurzu před odjezdem na lyţařský výcvik
upozorní na nutnost seřízení bezpečnostního vázání lyţí. Ţáci prokáţí seřízení bezpečnostního
vázání lyţí potvrzením servisu, popř. čestným prohlášením zákonných zástupců. Za řádnou
organizační přípravu kurzu odpovídá jeho vedoucí. Zajišťuje vhodný objekt, dopravu, poučení
ţáků o předpisech a pokynech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků. Při realizaci kurzu
řídí činnost jednotlivých pracovníků, dbá na dodrţování stanoveného programu praktické i
teoretické části kurzu.
 Zákonní zástupci nezletilého ţáka a zletilí ţáci předloţí před odjezdem prohlášení o tom, ţe je
ţák zdravý a ve stavu schopném absolvovat lyţařský výcvik. Účastníci kurzu jsou povinni
dodrţovat předpisy a pokyny vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví, včetně pravidel
bezpečného pohybu na sjezdových a běţeckých tratích. U ţáků se při lyţařském výcviku na
základě zhodnocení rizik doporučuje pouţívání lyţařských ochranných přileb.
 Péči o zdraví účastníků je povinen zajistit vedoucí kurzu nebo instruktor, zajistí zdravotníka,
který má pro tuto práci potřebnou kvalifikaci.
 Třetí den lyţařského kurzu se z hlediska zdravotního zařazuje odpočinkový půlden s aktivním
programem a bez lyţařského nebo snowboardového výcviku.
 Lanovky a vleky se pouţívají jen pro organizovaný výcvik po řádném poučení o všech pravidlech
a bezpečnostních předpisech o jízdě na vlecích a lanovkách. Během pobytu na horách je nutné
dodrţovat pokyny Horské sluţby a respektovat výstraţné značky. Za nepříznivých podmínek
(hustá mlha, sněhová bouře, teplota pod mínus 12 C apod.) se výcvik a horské výlety omezují,
popřípadě nekonají.
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 Výcvik se provádí v terénu, který odpovídá lyţařské vyspělosti členů druţstva. Zvýšená
pozornost se věnuje výběru terénu pro začínající lyţaře, zvláště s bezpečným dojezdem.
 Při výletu jedou ţáci ve skupině v pravidelných odstupech, které se při sníţené viditelnosti
zkracují aţ na dotek. Skupina se řídí pokyny vedoucího přesunu (určuje vedoucí kurzu), který
jede v čele. V závěru jede vţdy zkušený lyţař. V průběhu akce se pravidelně provádí
překontrolování počtu účastníků. Totéţ se provádí při jejím zakončení. O trase a časovém plánu
výletu musí být informován vedoucí kurzu a odpovědný zástupce ubytovacího zařízení.
 Uvedené zásady se dodrţují přiměřeně i při lyţařském výcviku konaném v hodinách tělesné
výchovy v místě nebo blízkosti školy.
 Do programu lyţařského kurzu je moţno zařadit i výcvik na snowboardu, pokud jsou zároveň
dodrţována pravidla k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při jízdě na snowboardu. Při
organizaci výcviku je nutno dbát na to, aby nedocházelo ke kolizi mezi účastníky obou výcviků.
Koupání

• Koupání se uskutečňuje pouze na vyhrazených místech, kde není koupání zakázáno. Pedagogický
pracovník osobně předem ověří bezpečnost místa pro koupání, přesně vymezí prostor, kde se ţáci
mohou pohybovat (plavat) a učiní taková opatření, aby měl přehled o počtu koupajících se ţáků
ve skupině. Skupina na jednoho pedagogického pracovníka je maximálně 10 ţáků.
 Po skončení koupání skupiny ţáků a v jeho průběhu pedagogický pracovník kontroluje počet
ţáků.
Bruslení
 Při bruslení organizovaném školou odpovídá za bezpečnost ţáků učitel tělesné výchovy nebo
dohled konající pedagog, který posoudí kvalitu plochy a případně i mantinelů. V případě bruslení
na přírodním ledě posoudí tloušťku ledu z hlediska nosnosti.
 Ţáci bruslící na kolečkových bruslích pouţívají ochranné prostředky zmírňující následky pádů
(na kolena, na lokty, rukavice, přilbu).
Bezpečnost ţáků při soutěţích a přehlídkách
 Vysílající škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví ţáků po dobu dopravy na soutěţe a ze
 soutěţí, pokud se se zákonným zástupcem ţáka nedohodne jinak.
 V průběhu soutěţe zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví ţáků organizátor. Vyhlašuje počátek a
konec soutěţe nebo přehlídky a zajišťuje podmínky pro bezpečnou účast ţáků poskytnutím
případných ochranných prostředků, náleţitým vybavením laboratoří, jiných soutěţních míst a
současně přihlédne k věku, fyzickému a rozumovému rozvoji ţáků.
 U sportovních soutěţí, uměleckých soutěţí a dalších soutěţí, kde to charakter soutěţe vyţaduje a
je to dáno organizačním řádem, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví ţáků vysílající škola v
plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem ţáka nedohodne jinak.
Zahraniční výjezdy
 Škola odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví ţáků při zahraničních výjezdech, které organizují
v rámci vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech. O konkrétních opatřeních a
poučení ţáků, případně jejich zákonných zástupců, se pořizuje před uskutečněním výjezdu
záznam o poučení podepsaný jeho účastníky. Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola
pouze ty ţáky, kteří předloţí písemný souhlas zákonného zástupce ţáka a mají uzavřené pojištění
odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí
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nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního
pojištění nebo potvrzení tento průkaz nahrazující.

2.

OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY
DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

Prevence sociálně patologických jevů, prevence a řešení šikany ve škole se řídí Minimálním
preventivním programem.

2.1

Tabákové výrobky, alkohol a návykové látky

 Pro ţáky platí přísný zákaz uţívání tabákových výrobků, alkoholu, omamných, psychotropních a
jiných návykových látek, jejich distribuce, přechovávání, šíření i další formy nakládání. Současně
platí zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem, jejich propagace, a to bez ohledu na věk ţáka a
prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je navádění k uţívání těchto látek. Ţákům
je rovněţ zakázáno konzumovat energetické nápoje.
 Škola vytváří podmínky pro předcházení výskytu případů konzumace tabákových výrobků,
alkoholu a uţívání návykových látek v prostorách školy v době školního vyučování, včetně všech
školních akcí i mimoškolní činnosti.
 Škola zajišťuje ochranu před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a návykových látek
v prostorách školy v době školního vyučování, včetně veškerých školních akcí.
 Škola poskytuje ţákům a zákonným zástupcům nezbytné informace nutné k zajištění jejich
ochrany před tímto jevem. Ţákům, kteří mají s uţíváním tabákových výrobků, alkoholu a
návykových látek problémy, jakoţ i jejich zákonným zástupcům, poskytuje informace
o pomáhajících institucích a moţnostech řešení situace.
 Škola poskytuje ţákům věcné a pravdivé informace o návykových látkách formou, která je
přiměřená jejich rozumovému a osobnostnímu vývoji. Působí na ţáky v oblasti primární
prevence uţívání návykových látek.
 Při řešení případů souvisejících s uţíváním návykových látek nebo distribucí OPL spolupracuje
s dalšími zainteresovanými institucemi – Policie ČR, orgány sociálně-právní ochrany dětí,
školská poradenská zařízení apod.
 V případech, které stanoví zákon, škola plní ohlašovací povinnost směrem k orgánům činným
v trestním řízení, orgánům sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností a zákonným
zástupcům ţáka.
 Ve vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. Kouřit zde nesmějí ţádné osoby
a není moţné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená.
Postup školy při výskytu tabákového výrobku, alkoholu a návykové látky (dále NL) u ţáka
 V případě, kdy je ţák přistiţen při konzumaci tabákového výrobku, alkoholu nebo uţívání
návykové látky v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou
pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.
 Návykovou látku je třeba ţákovi odebrat za přítomnosti další osoby a s pouţitím ochranných
pomůcek a zajistit ji, aby ţák nemohl v konzumaci pokračovat. O události se sepíše stručný
záznam s vyjádřením ţáka, včetně toho, zda byly provedeny orientační testy na NL, případně
další vyšetření, a s jakým výsledkem). Tento záznam zaloţí školní metodik prevence do své
agendy a vyrozumí vedení školy.
 Podle závaţnosti momentálního stavu ţáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník
posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.
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 V případě, kdy je ţák pod vlivem NL do té míry, ţe je ohroţen na zdraví a ţivotě, zajistí škola
nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou sluţbu první pomoci a Policii ČR, pokud ji nevolala jiţ
dříve.
 Jestliţe akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy.
Především ihned zajistí vyjádření ţáka a vyrozumí vedení školy.
 V případě, ţe ţák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného
zástupce nezletilého ţáka, popř. rodiče nebo jinou blízkou osobu zletilého studenta, a vyzve jej,
aby si ţáka vyzvedl, protoţe není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. Vyrozumění škola učiní
i v případě, kdy ţák způsobilý k pobytu ve škole je.
 V případě, ţe ţák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned
zákonného zástupce nezletilého ţáka, popř. rodiče nebo jinou blízkou osobu zletilého ţáka, a
vyzve jej, aby si ţáka vyzvedl, protoţe není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
 Jestliţe není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a vyčká
jeho pokynů. Škola můţe od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyţadovat pomoc.
 Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, ţe nezletilý ţák konzumoval NL ve škole i
v případě, kdy je ţák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy). Zákonný zástupce má
právo se písemně vyjádřit k této skutečnosti a postupu školy.
 Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím
místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.
 V případě uţivatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola informace
o moţnostech odborné pomoci při řešení takové situace.
 Z konzumace NL škola vyvodí opatření stanovené školním řádem. Je však nutné rozlišovat
distributora od uţivatele. Uţivatel je rizikový pouze sobě, distributor můţe ohrozit okolí.
Distribuce je trestným činem, uţívání NL je porušením školního řádu.
 Prokázané navádění jiných ţáků k uţívání návykových látek je povaţováno rovněţ za rizikové
a protiprávní jednání.
 Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu ţáka do školy pod vlivem
NL, resp. kdy nelze prokázat, ţe se ţák intoxikoval ve škole.
Distribuce NL ve škole
 Jestliţe má pracovník školy důvodné podezření, ţe ve škole došlo k distribuci NL, musí o této
skutečnosti škola vţdy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protoţe se jedná
o podezření ze spáchání trestného činu.
 Jestliţe se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší
18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany obce
s rozšířenou působností.
 Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují způsobem
popsaným níţe.
Nález NL ve škole
V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou povaţují za omamnou
nebo psychotropní, postupují takto:
 Látku nepodrobují ţádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
 nálezu ihned uvědomí vedení školy spolu s písemným záznamem
 nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky.
 V případě časové překáţky na straně Policie se z praktických důvodů doporučuje za přítomnosti
dalšího pracovníka školy s pouţitím gumových/latexových rukavic vloţit látku do obálky, napsat
datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepit, přelep opatřit razítkem školy a svým podpisem a
uschovat do školního trezoru. Zajištěnou látku následně předat Policii ČR.
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V případě, kdy pracovníci školy zadrţí u některého ţáka látku, kterou povaţují za omamnou nebo
psychotropní, postupují takto:
 Zabavenou látku nepodrobují ţádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
 nálezu ihned uvědomí vedení školy.
 nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením ţáka, u kterého byla látka nalezena, datum, místo
a čas nálezu a jméno ţáka. Zápis podepíše i ţák, u kterého byla látka nalezena (nebo který látku
odevzdal). V případě, ţe podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu
a rozhovoru se ţákem je přítomna ředitelka školy nebo její zástupce.
 nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a informuje
zákonného zástupce nezletilého ţáka.
 V případě, ţe je látka nalezena u ţáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše
uvedeným postupem, přivolanému lékaři, který se dostaví v případě, ţe to vyţaduje zdravotní
stav ţáka. Můţe to usnadnit léčbu, neboť u řady NL jsou známy protilátky, které odstraní nebo
zmírní akutní účinek NL. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR.
V případě, kdy pracovníci školy mají důvodné podezření, ţe některý z ţáků má NL u sebe,
postupují takto:
 Jedná se o důvodné podezření ze spáchání trestného činu, resp. provinění v případě nezletilých
osob, nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR.
 Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného zástupce
nezletilého ţáka.
 Ţáka je nutné mít do příjezdu Policie ČR izolovaného od ostatních ţáků, ale zásadně pod
dohledem. U ţáka v ţádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.
2.2

Podmínky nakládání s běţnými věcmi, které přímo nesouvisejí s vyučováním

 Pro ţáky platí zákaz pouţívání mobilních telefonů, přístrojů MP3 a MP4, herních konzolí PSP,
vlastních tabletů a jiných elektronických her po dobu jejich setrvání v budově školy i v době
pobytu ve školní druţině. Tento zákaz platí i po dobu všech přestávek. V této době budou
mobilní telefony zcela vypnuté (nejen zvonění). Případné výjimky určuje vyučující a pouze
s jeho souhlasem si ţáci mohou v akutních případech zavolat.
 Ţáci mohou informovat své rodiče o příchodu do školy prostřednictvím svého mobilního
telefonu nejpozději do začátku svého vyučování, a to jen v prostoru šaten po svém příchodu do
školy. Poté uloţí toto zařízení do své tašky nebo do šatní skříňky a vyjmou aţ po vyučování
mimo budovu školy. Nedodrţení tohoto nařízení bude trestáno kárným opatřením a odebráním
těchto elektronických zařízení. Tyto budou uloţeny v trezoru v ředitelně a předány pouze
zákonným zástupcům ţáka.

2.3

Ochrana ţáků před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 Veškeré projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, šikanování mezi ţáky, tj. fyzické násilí,
omezování osobní svobody, poniţování, zneuţívání informačních technologií k znevaţování
důstojnosti, kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (ţáci i dospělí), jsou v prostorách
školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou povaţovány za hrubý
přestupek proti školnímu řádu.
 V případě takových projevů chování ţáků se postupuje podle pravidel pro ukládání kázeňských
opatření uvedených v tomto školním řádu.
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2.4

Krádeţe

 Krádeţ je takové jednání, při kterém se někdo zmocní věci, která není jeho a to za účelem si ji
ponechat, pouţívat ji apod., aniţ by s tím majitel věci souhlasil, nebo o tom byl informován
 Pedagogové vedou ţáky k tomu, aby dokázali protiprávní jednání rozpoznat, byli všímaví vůči
svému okolí a v případě, kdy budou svědky takového jednání, ohlásili věc pedagogickému
pracovníkovi školy.
 Krádeţe jsou protiprávním jednáním a škola se bude zabývat kaţdou krádeţí nebo podezřením
na krádeţ.
 události pořídí příslušný pedagogický pracovník záznam na základě výpovědi poškozeného
a ihned uvědomí vedení školy, které poučí poškozeného ţáka a jeho zákonného zástupce,
případně tuto věc nahlásí orgánu sociálně – právní ochrany či předá orgánům činným v trestním
řízení (ohlásí na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR).

V.

Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze
strany dětí a ţáků

 Kaţdý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola
poţadovat náhradu, jestliţe škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti.
 Při závaţnější škodě nebo nemoţnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen
Policii ČR, případně orgánům sociální péče.
 Ţáci a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.
 Ţáci a zaměstnanci školy dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten a tříd.
 Ztráty věcí hlásí ţáci neprodleně svému třídnímu učiteli.
 Ţákům základních škol jsou poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle
školského zákona. Ţáci prvního ročníku základního vzdělávání tyto učebnice a učební texty
nevracejí, ţáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty
vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Ţáci jsou povinni řádně pečovat o takto
propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku
v řádném stavu.
 V případě ztráty či záměrného poškození učebnice jsou ţáci povinni uhradit škodu podle ceny
učebnice a míry jejího poškození.
 Ţákům prvních ročníků základního vzdělávání a dětem zařazeným do přípravných tříd
základních škol se bezplatně poskytují základní školní potřeby v hodnotě 200 Kč na ţáka za
jeden školní rok. Ţákům druhých a vyšších ročníků uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona se
bezplatně poskytují základní školní potřeby v hodnotě 100 Kč na ţáka za jeden školní rok.

VI.
1.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků
ZÁSADY HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE
ŠKOLE A NA AKCÍCH ŠKOLOU POŘÁDANÝCH

 Hodnocení výsledků vzdělávání ţáků vychází z posouzení míry dosaţení výstupů pro jednotlivé
předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně
správné a doloţitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby ţáků a doporučení školského
poradenského zařízení.
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 Hodnocení ţáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení.
 Za první i druhé pololetí se ţákům vydává vysvědčení, v případě vyhotovení vysvědčení
počítačem, je povoleno v prvním pololetí vydat ţákům výpis z vysvědčení.
 Hodnocení výsledků vzdělávání ţáků je na vysvědčení vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně
nebo kombinací obou způsobů.
 způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady a po projednání
v pedagogické radě.
 Je-li ţák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů
slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.
 Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí.
 Ve výchovně vzdělávacím procesu se uplatňuje klasifikace průběţná a celková.
 Průběţná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů ţáka.
 Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci kaţdého pololetí a zásadně není
aritmetickým průměrem běţné klasifikace.
 Při hodnocení ţáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání ţáka a chování ţáka ve škole a na akcích
pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání ţáka, které dosáhl vzhledem
k očekávaným výstupům formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů ŠVP,
k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku ţáka. Klasifikace zahrnuje hodnocení
píle ţáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.
 Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.
 Při průběţné i celkové klasifikaci uplatňují učitelé vůči ţákovi přiměřenou náročnost a
pedagogický takt.
 Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.
 V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za klasifikační
období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.
 Ohodnocením výkonu ţáka klasifikačním stupněm posuzuje učitel výsledky práce objektivně a
přiměřeně náročně.
 Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se
hodnotí učební výsledky, jichţ ţák dosáhl za celé klasifikační období. Při celkové klasifikaci
přihlíţí učitel k věkovým zvláštnostem ţáka i k tomu, ţe ţák mohl v průběhu klasifikačního
období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Přihlíţí se i ke snaţivosti a
pečlivosti ţáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům. Stupeň prospěchu se neurčuje na
základě průměru a klasifikace za příslušné období.
 Ředitelka školy je povinna působit na sjednocování klasifikačních měřítek všech učitelů.
 Zákonní zástupci ţáka jsou o prospěchu ţáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých
předmětů:
 průběţně prostřednictvím ţákovské kníţky,
 před koncem kaţdého čtvrtletí (klasifikační období),
 případně kdykoliv na poţádání zákonných zástupců ţáka.
 V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce ţáka
bezprostředně a prokazatelným způsobem. Případy zaostávání ţáků v učení se projednají v
pedagogické radě.
 Ţáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně tři měsíce před koncem klasifikačního období
navštěvovali školu při zdravotnickém zařízení a byli tam klasifikováni za pololetí ze všech,
popřípadě jen z některých předmětů, se po návratu do kmenové školy znovu nezkoušejí a
neklasifikují. V předmětech, ve kterých nebyli vyučováni, se neklasifikují.
 Do vyššího ročníku postoupí ţák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných
předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného
zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichţ byl uvolněn. Do
vyššího ročníku postoupí i ţák prvního stupně základní školy, který jiţ v rámci prvního stupně
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2.

opakoval ročník, a ţák druhého stupně základní školy, který jiţ v rámci druhého stupně opakoval
ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto ţáka.
Nelze-li ţáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou
měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li moţné hodnotit ani v náhradním termínu, ţák se za
první pololetí nehodnotí.
Nelze-li ţáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce
září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje ţák
nejbliţší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.
Má-li zákonný zástupce ţáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého
pololetí, můţe do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl,
nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, poţádat ředitelku školy o
komisionální přezkoušení ţáka; je-li vyučujícím ţáka v daném předmětu ředitelka školy, krajský
úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení ţádosti nebo v
termínu dohodnutém se zákonným zástupcem ţáka.
Ţák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí
neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o ţákovi, který na daném stupni základní školy
jiţ jednou ročník opakoval; tomuto ţákovi můţe ředitelka školy na ţádost jeho zákonného
zástupce povolit opakování ročníku pouze z váţných zdravotních důvodů.
Ředitelka školy můţe ţákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí
neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na ţádost jeho zákonného zástupce opakování
ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v ţádosti.
HODNOCENÍ ŢÁKŮ NA VYSVĚDČENÍ

Při pouţití klasifikace se chování ţáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnotí na
vysvědčení stupni:
1 – velmi dobré,
2 – uspokojivé,
3 – neuspokojivé.
Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:
Stupeň 1 (velmi dobré)
Ţák uvědoměle dodrţuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závaţných
přestupků se dopouští ojediněle. Ţák je však přístupný výchovnému působení a snaţí se své chyby
napravit.
Stupeň 2 (uspokojivé)
Chování ţáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Ţák se dopustí
závaţného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se
opakovaně dopustí méně závaţných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy
dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohroţuje bezpečnost a
zdraví svoje nebo jiných osob.
Stupeň 3 (neuspokojivé)
Chování ţáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových
závaţných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, ţe je jimi váţně ohroţena výchova nebo
bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost
školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.
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Při pouţití klasifikace se výsledky vzdělávání ţáka v jednotlivých povinných a nepovinných
předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:
1 – výborný,
2 – chvalitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatečný,
5 – nedostatečný.
Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci.
Učitel však nepřeceňuje ţádné z uvedených kritérií, posuzuje ţákovy výkony komplexně, v souladu
se specifikou předmětu.
Jestliţe je ţák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn, uvádí se na
vysvědčení místo hodnocení slovo „uvolněn(a)“.
Nelze-li ţáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí hodnotit ani v
náhradním termínu, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo „nehodnocen(a)“.

Celkové hodnocení prospěchu ţáka na vysvědčení
Celkové hodnocení ţáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a) prospěl(a) s vyznamenáním,
b) prospěl(a),
c) neprospěl(a),
d) nehodnocen(a).
a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v ţádném z povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším neţ 2 - chvalitebný,
průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem není vyšší neţ 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě pouţití
slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle
pravidel hodnocení ţáků podle § 14 odst. 2,
b) prospěl(a), není-li v ţádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím
slovním hodnocením,
c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím
slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí,
d) nehodnocen(a), není-li moţné ţáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených
školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.
Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:
 předměty s převahou teoretického zaměření,
 předměty s převahou praktických činností a
 předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.
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Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a
matematika. V souladu s poţadavky učebních osnov se zde hodnotí:
 ucelenost, přesnost a trvalost osvojení poţadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí
a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat poţadované intelektuální a motorické
činnosti,
 schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických
úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,
 kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,
 aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,
 přesnost, výstiţnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,
 kvalita výsledků činností,
 osvojení účinných metod samostatného studia.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Ţák ovládá poţadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a
chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává poţadované intelektuální a motorické činnosti.
Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických
úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho
projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstiţný.
Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími
nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Ţák ovládá poţadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a
úplně. Pohotově vykonává poţadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a
produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při
řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně,
v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve
správnosti, přesnosti a výstiţnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných
nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s
menší pomocí studovat vhodné texty.
Stupeň 3 (dobrý)
Ţák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si poţadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic
a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání poţadovaných intelektuálních a motorických
činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat.
V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se
dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele.
Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a
písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti. V kvalitě výsledků jeho
činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky.
Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Ţák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si poţadovaných poznatků závaţné mezery. Při
provádění poţadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší
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nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických
úkolů se vyskytují závaţné chyby. Při vyuţívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je
nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závaţné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a
písemný projev má váţné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti. V kvalitě výsledků jeho
činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závaţné
nedostatky a chyby dovede ţák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těţkosti.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Ţák si poţadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závaţné a značné mezery.
Jeho dovednost vykonávat poţadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné
nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických
úkolů se vyskytují velmi závaţné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své
vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho
časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závaţné nedostatky ve správnosti,
přesnosti i výstiţnosti.
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktických činností
Převahu praktické činnosti má v základní škole předmět pracovní činnosti. Při klasifikaci v
předmětech s převahou praktického zaměření v souladu s poţadavky učebních osnov se hodnotí:
 vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,
 osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,
 vyuţití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,
 aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,
 kvalita výsledků činností,
 organizace vlastní práce a pracoviště, udrţování pořádku na pracovišti,
 dodrţování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o ţivotní prostředí,
 hospodárné vyuţívání surovin, materiálů, energie, překonávání překáţek v práci,
 obsluha a údrţba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Ţák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem.
Pohotově, samostatně a tvořivě vyuţívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti.
Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky.
Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou
bez závaţnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udrţuje pracoviště v pořádku.
Uvědoměle dodrţuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o ţivotní
prostředí. Hospodárně vyuţívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udrţuje laboratorní
zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překáţky.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Ţák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně,
ale méně tvořivě a s menší jistotou vyuţívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti.
Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné
chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště
udrţuje v pořádku. Uvědoměle udrţuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o
ţivotní prostředí. Při hospodárném vyuţívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb.
Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udrţuje s drobnými
nedostatky. Překáţky v práci překonává s občasnou pomocí učitele.
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Stupeň 3 (dobrý)
Ţák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy.
Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických
činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele.
Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udrţuje pracoviště v
pořádku. Dodrţuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě
a ochraně ţivotního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně vyuţívat suroviny,
materiály a energii. K údrţbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně
podněcován. Překáţky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Ţák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané
teoretické poznatky dovede vyuţít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V
praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a
způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závaţné nedostatky.
Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá
na dodrţování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o ţivotní prostředí. Porušuje
zásady hospodárnosti vyuţívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údrţbě laboratorních
zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závaţných nedostatků. Překáţky v práci
překonává jen s pomocí učitele.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Ţák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem.
Nedokáţe ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V
praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáţe postupovat
při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné,
nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáţe zorganizovat, nedbá na pořádek na
pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu ţivotního prostředí.
Nevyuţívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údrţbě laboratorních zařízení a
pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závaţných nedostatků.
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného a uměleckého odborného
zaměření
Převahu výchovného zaměření mají výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a sportovní
výchova. Ţák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách
doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.
Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s poţadavky učebních
osnov hodnotí:
 stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,
 osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,
 poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,
 kvalita projevu,
 vztah ţáka k činnostem a zájem o ně,
 estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,
 v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu ţáka všeobecná, tělesná zdatnost,
výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.
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Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Ţák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně vyuţívá své osobní
předpoklady a velmi úspěšně podle poţadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních
projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově
přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o
umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj
estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Ţák je v činnostech aktivní, tvořivý, převáţně samostatný na základě vyuţívání svých osobních
předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky
působivý a má jen menší nedostatky z hlediska poţadavků osnov. Ţák tvořivě aplikuje osvojené
vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou
zdatnost. Rozvíjí si v poţadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost.
Stupeň 3 (dobrý)
Ţák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyuţívá dostatečně své
schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm
chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc
učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v
poţadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 4 (dostatečný)
Ţák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo
uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí
učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a
tělesnou zdatnost.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Ţák je v činnostech převáţně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je
povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti
nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a
tělesnou zdatnost.
Způsob získávání podkladů pro hodnocení
Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování ţáka získává učitel
zejména těmito metodami, formami a prostředky:
 soustavným diagnostickým pozorováním ţáka,
 soustavným sledováním výkonů ţáka, očekávaných výstupů, naplňování stanovených pravidel
a kritérií v daném předmětu a jeho připravenosti na vyučování,
 různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy,
 kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami,
 analýzou výsledků činností ţáka,
 konzultacemi s ostatními učiteli
 rozhovory se ţákem a zákonnými zástupci ţáka.
Ţák 1. - 4. ročníku je hodnocen učitelem průběţně slovně nebo klasifikací ze všech vyučovacích
předmětů daného ročníku z pohledu dosaţených očekávaných výstupů dle školního vzdělávacího
programu a dodrţování pravidel chování daných školním řádem.
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Ţák 5. - 9. ročníku základní školy musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně alespoň
dvakrát za kaţdé pololetí, z toho nejméně jednou ústně, s výjimkou předmětů s převahou
výchovného a estetického zaměření. Není přípustné ústně přezkušovat ţáky koncem klasifikačního
období z látky celého tohoto období. Výjimku tvoří vědomosti nutné k zvládnutí zkoušené látky.
Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po
vyučování v kabinetech. Výjimka je moţná u ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 Učitel oznamuje ţákovi výsledek kaţdé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady
a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel ţákovi
výsledek hodnocení okamţitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických
činností oznámí ţákovi nejpozději do 7 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu
při celkové klasifikaci, zástupcům ţáka, a to zejména prostřednictvím zápisů do ţákovské kníţky
současně se sdělováním známek ţákům. Při hodnocení vyuţívá i sebehodnocení ţáka.
 Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok,
aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.
 Termín kontrolní práce prokonzultuje učitel s třídním učitelem. V jednom dni mohou ţáci konat
jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.
 Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o kaţdé klasifikaci ţáka.
 Forma písemného hodnocení by měla posilovat vnitřní motivaci ţáka a jeho sebedůvěru.
 Při jakékoli formě hodnocení ţáka nenechává učitel ţáka na pochybách, jak byl hodnocen.
 Poskytuje bohatou zpětnou vazbu, rozvíjí samostatnost a odpovědnost ţáka za vlastní vzdělání.
Práce s chybou je součástí zpětné vazby.
 Učitel zahrne v celkovém hodnocení kvalitu práce, aktivitu, píli, snahu a učební výsledky, jichţ
ţák dosáhl za celé hodnocené období.
 Třídní učitel nebo učitel informuje zákonné zástupce vţdy, kdyţ o to poţádají
 Ředitelka prostřednictvím třídního učitele informuje zákonné zástupce na základě usnesení
pedagogické rady v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování, bezprostředně
a prokazatelným způsobem Přechází-li ţák do jiné školy, zašle ředitelka škole, na niţ ţák přechází, dokumentaci o ţákovi
a záznam o jeho chování a prospěchu za neukončené klasifikační období.
 Přechází-li ţák do jiné školy po 15. listopadu nebo 15. dubnu, dokumentace obsahuje návrh
klasifikace chování, hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech jako podklad pro
celkovou klasifikaci ţáka na konci klasifikačního období.
 Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost. Do katalogu
jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a další údaje o
chování ţáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole.
 Pokud je klasifikace ţáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto
práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace ţáka určuje nebo ve které se k ní mohou
zákonní zástupci ţáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě ţáků s
odloţenou klasifikací nebo opravnými zkouškami aţ do 30.10. dalšího školního roku. Opravené
písemné práce musí být předloţeny všem ţákům a na poţádání ve škole také zákonným
zástupcům.
 Vyučující dodrţují zásady pedagogického taktu, zejména:
- neklasifikují ţáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší neţ jeden týden,
- účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech ţáka, ale hodnotiti to, co umí,
- učitel klasifikuje jen probrané učivo,
- před prověřováním znalostí musí mít ţáci dostatek času k naučení, procvičení a zaţití učiva,
- prověřování znalostí provádět aţ po dostatečném procvičení učiva.
 Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s
doporučením školských poradenských zařízení, které mají vztah ke způsobu hodnocení a
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klasifikace ţáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv
učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě.
Způsob hodnocení ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných ţáků
Hodnocení ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 Ţákem se speciálními vzdělávacími potřebami je ţák, který k naplnění svých vzdělávacích
moţností nebo k uplatnění a uţívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje
poskytnutí podpůrných opatření. Tito ţáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných
opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje škola a školské
zařízení – dále viz ŠVP.
 Ţákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postiţením, zdravotním
znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním postiţením je pro účely školských
předpisů mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postiţení, vady řeči, souběţné postiţení více
vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Zdravotním znevýhodněním je
zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení
a chování, které vyţadují zohlednění při vzdělávání. Sociálním znevýhodněním je rodinné
prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohroţení sociálně patologickými jevy,
nařízená ústavní výchova nebo uloţená ochranná výchova, nebo postavení azylanta a účastníka
řízení o udělení azylu na území České republiky.
 Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných podmínek při
vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.
 Při hodnocení ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíţí k povaze postiţení nebo
znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření ţáků a uplatňují je při
klasifikaci a hodnocení chování ţáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání
podkladů.
 U ţáka se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy o pouţití slovního
hodnocení na základě ţádosti zákonného zástupce ţáka.
 Pro zjišťování úrovně ţákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy
zkoušení, které odpovídají schopnostem ţáka a na něţ nemá porucha negativní vliv. Kontrolní
práce a diktáty píši tito ţáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude ţák se speciálními
vzdělávacími potřebami poruchou vystavován úkolům, v nichţ nemůţe přiměřeně pracovat
a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.
 Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má ţák předpoklady podávat lepší výkony.
Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které ţák zvládl.
 Klasifikace je provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním
podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat, tedy zpětnou vazbou.
 Všechna navrhovaná pedagogická opatření se projednávají se zákonnými zástupci ţáka.
 V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony ţáka, a tím na podporu jeho
pozitivní motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.
 Při slovním hodnocení vycházíme ze stejných hodnotících kritérií jako v případě pouţití
klasifikačního stupně při respektování doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo
speciálně pedagogického centra a za uţití reedukačních vzdělávacích metod.
 Škola umoţňuje realizaci individualizovaného vyučování pro ţáky se specifickými vzdělávacími
potřebami a zajišťuje tak nejen aplikaci reedukačních vzdělávacích metod a postupů, ale také
objektivitu hodnocení těchto ţáků.

Hodnocení nadaných ţáků
 Ředitelka školy můţe mimořádně nadaného nezletilého ţáka přeřadit do vyššího ročníku bez
absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části
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učiva ročníku, který ţák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví
ředitelka školy.
 Hodnocení a klasifikace těchto ţáků se dále řídí pravidly stanovenými tímto školním řádem.
 Ředitelka školy můţe na základě ţádosti zákonného zástupce ţáka rozhodnout o pouţití slovního
hodnocení.
Hodnocení individuálně vzdělávaných ţáků
 Individuálně vzdělávaný ţák koná za kaţdé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole,
do níţ byl přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li individuálně vzdělávaného ţáka
hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín,
a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí.
Ředitelka školy zruší povolení individuálního vzdělávání, pokud ţák na konci druhého pololetí
příslušného školního roku neprospěl, nebo nelze-li ţáka hodnotit na konci pololetí ani
v náhradním termínu.
 Hodnocení a klasifikace těchto ţáků se dále řídí pravidly stanovenými tímto školním řádem.
 Ředitelka školy můţe na základě ţádosti zákonného zástupce ţáka rozhodnout o pouţití slovního
hodnocení.
Hodnocení ţáků se středně těţkým mentálním postiţením a těţkým mentálním postiţením a
souběţným postiţením více vadami
 Pro ţáky s mentálním postiţením je charakteristická nízká úroveň rozvinutosti jejich
psychických funkcí (zejména paměti a volních vlastností). Protoţe tito ţáci nejsou schopni po
delším časovém odstupu pochopit souvislost mezi zvládnutou činností a hodnocením
(„odměnou“), musí být výsledky práce ohodnoceny pokud moţno okamţitě po vykonaném
úkolu.
 Forma hodnocení musí mít motivační charakter, takţe je potřeba volit takové „odměny“, které
ţáka potěší a povzbudí do další práce. Učitel můţe pouţít všechny dostupné prostředky, které
budou ţákům srozumitelné. Většinou to je slovní hodnocení, pochvala, obrázek, pochvalná
značka, razítko, případně známka. U ţáků s těţkým mentálním postiţením se jako nejvhodnější
jeví např. oblíbená hra nebo hračka, odpočinek, fyzický kontakt (pohlazení, objetí), stereotypní
činnost (pro ţáky s autismem).
 Na vysvědčení jsou ţáci hodnoceni slovně. Výsledky vzdělávání a chování ţáka jsou v případě
pouţití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání ţáka, které dosáhl
zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých
předmětů, v individuálním vzdělávacím plánu a vzhledem k jeho vzdělávacím a osobnostním
předpokladům. Hodnocení bude prováděno výhradně individuálně a budou vyzdviţeny hlavně
dosaţené úspěchy ţáka. Slovní hodnocení zahrnuje také ohodnocení přístupu ke vzdělávání, lze
také naznačit další rozvoj ţáka.
 Ředitelka školy můţe ţákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí
neprospěl, nebo nemohl být hodnocen, povolit na ţádost jeho, nebo jeho zákonného zástupce,
opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v
ţádosti.
 Má-li zákonný zástupce ţáka, či zletilý ţák pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního
nebo druhého pololetí, postupuje se podle ustanovení ve školním řádu.
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3.

ZÁSADY PRO HODNOCENÍ CHOVÁNÍ VE ŠKOLE

 Klasifikaci chování ţáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s
ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitelka po projednání v pedagogické radě.
 Pokud třídní učitel tento postup nedodrţí, mají moţnost podat návrh na pedagogické radě i další
vyučující. Kritériem pro klasifikaci chování je dodrţování pravidel slušného chování a
dodrţování vnitřního řádu školy během klasifikačního období.
 Při klasifikaci chování se přihlíţí k věku, morální a rozumové vyspělosti ţáka; k uděleným
opatřením k posílení kázně se přihlíţí pouze tehdy, jestliţe tato opatření byla neúčinná.
 Škola hodnotí a klasifikuje ţáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou.
 Poruší-li ţák zásadním způsobem pravidla společenského a lidského chování mimo vyučování,
zaujmou učitelé vůči takovému chováni etický postoj a vyuţijí ţákova pochybení
k pedagogickému působení na ţáka, případně na další ţáky. Pedagogové se v tomto smyslu
nezříkají povinnosti podporovat rodinu při výchově k vytváření návyků a postojů, které vedou ke
společensky hodnotnému chování.
 Nedostatky v chování ţáků se projednávají v pedagogické radě.
 Zákonní zástupci ţáka jsou o chování ţáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých
předmětů:
- průběţně prostřednictvím ţákovské kníţky,
- před koncem kaţdého čtvrtletí (klasifikační období),
- okamţitě v případně mimořádného porušení školního řádu.
 Jakákoliv známka z chování (případně slovní hodnocení chování) není výchovným opatřením,
ale vyjadřuje hodnocení chování ţáka v průběhu pololetí školního roku. Typ uloţeného
kázeňského opatření je dán závaţností jednání, neplatí pravidlo posloupnosti od „napomenutí
k důtkám“.
4.

ZÁSADY A PRAVIDLA PRO SEBEHODNOCENÍ ŢÁKŮ

 Sebehodnocení je důleţitou součástí hodnocení ţáků.
 Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí ţáků.
 Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě
se ţáky baví, ţáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důleţitý prostředek učení.
 Při sebehodnocení se ţák snaţí popsat:
- co se mu daří,
- co mu ještě nejde,
- jak bude pokračovat dál.
 Při školní práci vedeme ţáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.
 Známky nejsou jediným zdrojem motivace.

5.

ZÁSADY PRO POUŢÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ

1. Při pouţití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání ţáka v jednotlivých povinných a
nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla
zřejmá úroveň vzdělání ţáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům
jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním
předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání ţáka v jejich
vývoji, ohodnocení přístupu ţáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a
naznačení dalšího rozvoje ţáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet
případným neúspěchům ţáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání ţáka na konci prvního
pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze pouţít i pro
hodnocení chování ţáka.
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2. Při pouţití klasifikace se výsledky vzdělávání ţáka v jednotlivých povinných a nepovinných
předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí na vysvědčení stupni
prospěchu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 – nedostatečný
3. Při hodnocení podle odstavce 2 jsou výsledky vzdělávání ţáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá
úroveň vzdělání ţáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých
předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům
a věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu ţáka ke vzdělávání i v souvislostech, které
ovlivňují jeho výkon.
4. Klasifikaci výsledků vzdělávání ţáka v jednotlivých předmětech a chování ţáka lze doplnit
slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených
Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
Hodnocení ţáků cizinců
Při hodnocení ţáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň
znalosti českého jazyka povaţuje za závaţnou souvislost podle odstavce 1 a 3, která ovlivňuje jejich
výkon
 Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do
klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu ţáka na školu, která
hodnotí odlišným způsobem, a to na ţádost této školy nebo zákonného zástupce ţáka.
 Je-li ţák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů
slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.
Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního
hodnocení pro stanovení celkového hodnocení ţáka na vysvědčení
Prospěch
Ovládnutí učiva předepsaného osnovami
1 – výborný
ovládá bezpečně
2 – chvalitebný
ovládá
3 – dobrý
v podstatě ovládá
4 – dostatečný
ovládá se značnými mezerami
5 - nedostatečný
neovládá
Úroveň myšlení
1 – výborný
pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti
2 – chvalitebný
uvaţuje celkem samostatně
3 – dobrý
menší samostatnost v myšlení
4 – dostatečný
nesamostatné myšlení
5 - nedostatečný
odpovídá nesprávně i na návodné otázky
Úroveň vyjadřování
1 – výborný
výstiţné a poměrně přesné
2 – chvalitebný
celkem výstiţné
3 – dobrý
myšlenky vyjadřuje ne dost přesně
4 – dostatečný
myšlenky vyjadřuje se značnými obtíţemi
5 - nedostatečný
i na návodné otázky odpovídá nesprávně
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Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští
1 – výborný
uţívá spolehlivě a uvědoměle vědomostí a dovedností, pracuje
samostatně, přesně a s jistotou
2 – chvalitebný
dovede pouţívat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů,
dopouští se jen menších chyb
3 – dobrý
řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává
potíţe a odstraňuje chyby
4 – dostatečný
dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
5 - nedostatečný
praktické úkoly nedokáţe splnit ani s pomocí
Píle a zájem o učení
1 – výborný
aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
2 – chvalitebný
učí se svědomitě
3 – dobrý
k učení a práci nepotřebuje větších podnětů
4 – dostatečný
malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
5 - nedostatečný
pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

6.

PODROBNOSTI O KOMISIONÁLNÍCH A OPRAVNÝCH ZKOUŠKÁCH

Komisionální zkouška
 Komisionální zkouška se koná v těchto případech:
- má-li zákonný zástupce ţáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo
druhého pololetí,
- při konání opravné zkoušky
 Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitelka školy; v případě, ţe je vyučujícím
daného předmětu ředitelka školy, jmenuje komisi krajský úřad.
 Komise je tříčlenná a tvoří ji:
- předseda, kterým je ředitelka školy, popřípadě jí pověřený učitel, nebo v případě, ţe vyučujícím
daného předmětu je ředitelka školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník
školy,
- zkoušející učitel, jímţ je vyučující daného předmětu ve třídě, v níţ je ţák zařazen, popřípadě
jiný vyučující daného předmětu,
- přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti
stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
 Výsledek přezkoušení jiţ nelze napadnout novou ţádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení
stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm
prospěchu. Ředitelka školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem ţákovi a
zákonnému zástupci ţáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí
se ţákovi vydá nové vysvědčení.
 O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné
vyplnění protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové komise.
 Ţák můţe v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li moţné ţáka ze
závaţných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní
termín přezkoušení.
 Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitelka školy v souladu se školním vzdělávacím
programem.
 Vykonáním přezkoušení není dotčena moţnost vykonat opravnou zkoušku.
 Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní celkový
prospěch a vydá ţákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky.
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Opravná zkouška
 Opravné zkoušky konají:
 - ţáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud neopakovali
ročník na daném stupni základní školy,
 - ţáci devátého ročníku, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných
předmětů.
 Ţáci nekonají opravné zkoušky, jestliţe neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením.
 Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna.
Termín opravných zkoušek a konzultací ţáků s příslušnými pedagogickými pracovníky stanoví
ředitelka školy na červnové pedagogické radě. Ţák můţe v jednom dni skládat pouze jednu
opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.
 Ţák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl.
Ze závaţných důvodů můţe ředitelka školy ţákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky
nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je ţák zařazen do nejbliţšího
vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.
 Ţákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné zkoušky
v daném pololetí.
 Třídní učitel zapíše do třídního výkazu ţákovi, který koná opravnou zkoušku:
Vykonání opravné zkoušky (třídní výkaz – poznámka)
Žák vykonal dne …… opravnou zkoušku z předmětu ………s prospěchem ……… .
Nedostavení se k opravné zkoušce (třídní výkaz – poznámka)
Žák se bez řádné omluvy nedostavil k vykonání opravné zkoušky, čímž jeho prospěch v předmětu
……… zůstává nedostatečný

VII. Podmínky ukládání výchovných opatření
Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Pochvaly, jiná
ocenění a kázeňská opatření můţe udělit či uloţit ředitelka školy nebo třídní učitel.
Pochvala
Ředitel školy můţe na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či
fyzické osoby ţákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za
mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, zásluţný nebo statečný čin nebo za
mimořádně úspěšnou práci.
Třídní učitel můţe na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících
ţákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní
iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.
Výchovná opatření – napomenutí, důtky
Při porušení povinností stanovených školním řádem podle závaţnosti tohoto porušení lze ţákovi
udělit:
a) napomenutí třídního učitele
b) důtku třídního učitele
c) důtku ředitele školy
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1. stupeň ZŠ:
Napomenutí třídního učitele
 Časté zapomínání pomůcek na vyučování
 Časté vyrušování při vyučování a na akcích školy
 Opakované pozdní příchody na vyučování
 Pouţívání mobilního telefonu, přístroje MP3 a MP4, herní konzole PSP, tabletu a jiných
elektronických her po dobu výuky nebo školní akce bez svolení pedagogického pracovníka
Důtka třídního učitele
 Opakující se přestupky (zapomínání pomůcek, vyrušování, pouţívání mobilního telefonu apod.)
 Nevhodné chování ke spoluţákům, vyučujícím a ostatním osobám (slovní a fyzické útoky,
vulgární projevy)
 Krádeţ nebo poškození cizího majetku (podle závaţnosti)
 2 hodiny neomluvené nepřítomnosti ve vyučování
Důtka ředitele školy
 Hrubé chování ke spoluţákům, vyučujícím a ostatním osobám s úmyslem ublíţit (hrubé slovní a
fyzické útoky, vulgární projevy)
 Úmyslné poškození nebo odcizení cizího majetku
 Aţ 7 hodin neomluvené nepřítomnosti ve vyučování
 Projevy šikany, diskriminace a nepřátelství (dle závaţnosti lze udělit sníţený stupeň z chování)
 Vnášení věcí a látek ohroţujících bezpečnost a zdraví (dle závaţnosti lze udělit sníţený stupeň
z chování)
 Distribuce a konzumace tabákových výrobků, alkoholu, návykových a omamných látek (dle
závaţnosti lze udělit sníţený stupeň z chování)
2. stupeň ZŠ:
Napomenutí třídního učitele
 Časté zapomínání pomůcek na vyučování
 Nepřipravenost na výuku
 Časté vyrušování při vyučování a na akcích školy
 Opakované pozdní příchody na vyučování
 Podvodné jednání méně závaţného charakteru
 Pouţívání mobilního telefonu, přístroje MP3 a MP4, herní konzole PSP, tabletu a jiných
elektronických her po dobu výuky nebo školní akce bez svolení pedagogického pracovníka
 Opakované nepřezutí se
Důtka třídního učitele
 Opakující se přestupky (zapomínání pomůcek, vyrušování, pouţívání mobilního telefonu apod.)
 Nevhodné chování ke spoluţákům, vyučujícím a ostatním osobám (slovní a fyzické útoky,
vulgární projevy)
 Poškození nebo odcizení cizího majetku
 Přestupky (viz výše) při vyšší intenzitě či četnosti
 Opakovaná ztráta ţákovské kníţky
 Závaţná nekázeň ve výuce
 Včas neomluvená absence
 2 hodiny neomluvené nepřítomnosti ve vyučování
 Nepovolené opuštění budovy školy nebo školní akce
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Důtka ředitele školy
 Hrubé chování ke spoluţákům, vyučujícím a ostatním osobám s úmyslem ublíţit (hrubé slovní a
fyzické útoky, vulgární projevy)
 Úmyslné poškození nebo odcizení cizího majetku
 Aţ 7 hodin neomluvené nepřítomnosti ve vyučování
 Podvodné jednání závaţného charakteru
 Projevy šikany, diskriminace a nepřátelství (dle závaţnosti lze udělit sníţený stupeň z chování)
 Vnášení věcí a látek ohroţujících bezpečnost a zdraví (dle závaţnosti lze udělit sníţený stupeň z
chování)
 Distribuce a konzumace tabákových výrobků, alkoholu, návykových a omamných látek (dle
závaţnosti lze udělit sníţený stupeň z chování)
 Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uloţení důtky třídního učitele.
 Důtku ředitele školy lze ţákovi uloţit pouze po projednání v pedagogické radě.
 Ředitelka školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo
uloţení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem ţákovi a jeho
zákonnému zástupci.
 Udělení pochvaly ředitele školy a uloţení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace
školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němţ bylo
uděleno.
 Za jeden přestupek se ukládá ţákovi pouze jedno opatření k posílení kázně.
Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky ţáka vůči zaměstnancům školy nebo vůči
ostatním ţákům se povaţují za zvláště závaţné zaviněné porušení povinností. Dopustí-li se ţák
takového jednání, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li
o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom
dozvěděla.

VIII.

Školní stravování

 Škola zajišťuje školní stravování ve školní jídelně, kterou škola spravuje.
 Škola vyuţívá stravovacího systému řízení výdeje a objednávání stravy pomocí internetu.
 Pro přihlášení do stravovacího systému si kaţdý strávník zakoupí bezkontaktní identifikační čip
u vedoucí školní jídelny.

IX.

Závěrečná ustanovení

 Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřena
zástupkyně ředitelky.
 Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017
 Podle § 30 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) zveřejňuje ředitelka školy tento řád
vyvěšením v hale školy a ve sborovně školy.
 Zaměstnanci školy jsou s tímto řádem seznámeni na pedagogické radě v přípravném týdnu na
nový školní rok.
 Ţáci školy jsou s tímto řádem seznámeni třídními učiteli v prvních dnech začátku nového
školního roku (po celou dobu školní docházky). Seznámení je zaznamenáno v třídních knihách.
 Zákonní zástupci ţáků byli informováni o vydání řádu školy informací v ţákovských kníţkách,
řád je pro ně zpřístupněn v hale školy a na webových stránkách školy.
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Účinnost školního řádu od 1. 9. 2017
Příloha č. 1 – Osnova poučení o BOZ žáků
Schváleno pedagogickou radou dne 31.8.2017
Schváleno školskou radou dne 31.8.2017
V Kamýku nad Vltavou dne 31.8.2017
č.j. 150/2017

……………………………………………….

Ing. Alena Suchopárová
ředitelka školy
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