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A) Organizace výchovně vzdělávací práce na škole 
 



Prezenční vzdělávání – výuka probíhá ve škole běžným způsobem. 

 

Smíšené vzdělávání - probíhá distanční vzdělávání žáků, kterým je zakázána osobní účast na 

prezenční výuce. Ostatní žáci se vzdělávají prezenčně. 

 

Distanční vzdělávání – v případě, kdy je zakázána přítomnost žáků ve škole, škola poskytuje 

vzdělávání výhradně distančním způsobem.  
 

Formy distančního vzdělávání s ohledem na individuální podmínky jednotlivých žáků: 

• on-line výuka - výuka prostřednictvím internetu  (MS Teams, e-mail...)                                                       

• off-line výuka- práce z učebnic, pracovních listů, plnění praktických úkolů apod. 
 

 

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných  

    zástupců s  pracovníky školy 

 

1.1 Práva a povinnosti žáků ve škole 

Žáci mají právo: 

− na vzdělání podle školního vzdělávacího programu 

− na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností 

− jedná-li se o žáky handicapované, na speciální péči v rámci možností školy 

− na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání 

− zakládat v rámci školy samosprávný orgán žáků (žákovská samospráva), volit a být do 

nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, 

že ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů 

zabývat 

− vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich 

vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich 

věku a stupni vývoje, své připomínky může vznést prostřednictvím zákonných zástupců 

nebo přímo ředitelce školy 

− na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle 

školního vzdělávacího programu 

− na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní 

výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku 

− na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením 

− na svobodu ve výběru kamarádů 

− na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny 

− na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny 

− na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku 

− na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj 

− v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího 

− jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc 

či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce či jinou osobu 

− na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek 

− zletilý žák má právo být volen do školské rady 

 



Žáci mají povinnost: 

− řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat 

− v případě závažných důvodů, které zabraňují žákům docházet do školy, jsou povinni 

vzdělávat se distančním způsobem (v souladu s ustanovením § 184a Školského zákona) 

− účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásili 

− dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž 

byli seznámeni 

− plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, popř. dalších zaměstnanců školy, 

vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem 

− vyjadřovat své mínění a názory vždy slušným způsobem 

− nepoškozovat majetek školy a spolužáků, případné škody zaplatit 

− dodržovat zákaz hrát hazardní hry, kouřit, distribuovat a zneužívat návykové látky a 

konzumovat alkohol v době školního vyučování i na akcích pořádaných školou 

− nenosit do školy předměty, které nesouvisejí s vyučováním, s výjimkou mobilních 

telefonů, mobilní telefony a jiná mobilní zařízení musí být v průběhu výuky vypnuty a 

uloženy ve školní tašce v takovém režimu, aby nenarušovaly průběh výuky 

− dodržovat zákaz projevů násilí vůči druhým osobám, šikanování, šíření rasismu, 

pornografie, podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod občanů 

− užívat počítačovou síť školy včetně sítě wifi pouze v rámci výuky 

 

Jsou-li zletilí, mají povinnost: 

− informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání 

− dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými 

Školním řádem 

− oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné 

pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost, oznamovat změny v těchto údajích 

 

1.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků ke škole 

Zákonní zástupci žáků mají právo: 

− na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, na tyto informace mají 

právo i rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost 

− volit a být voleni do školské rady 

− vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, 

přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost 

− na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se 

vzdělávání podle školního vzdělávacího programu 

− požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto školního řádu 

 

 Povinnosti zákonných zástupců žáků: 

− zajistit, aby žák docházel řádně do školy 

− zajistit, aby se žák v případě distanční výuky řádně vzdělával 

− na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících 

se výchovy a vzdělávání žáka 

− aktivně spolupracovat na výchovně vzdělávací činnosti 



− zajistit, aby se žák účastnil vzdělávání v takovém zdravotním stavu, který neohrožuje 

zdraví ostatních žáků a zaměstnanců školy 

− informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání 

− dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami 

stanovenými školním řádem 

− oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) 

a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny 

v těchto údajích 

− v případě, kdy žák vykazuje příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, 

kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta 

chuti a čichu apod.), bezodkladně si žáka vyzvednout ze školy 

 

 

1.3 Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pracovníky školy   

Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové 

pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu 

a dalších nezbytných organizačních opatření. 

 

Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, 

sexuálním násilím, zneužíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a 

informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí a jejich 

korespondence.  Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že dítě 

je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány na 

pomoc dítěti. Speciální pozornost budeme věnovat ochraně před návykovými látkami. 

Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité 

informace o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pracovníci školy se řídí 

zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

 

Vyzve-li ředitelka školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu 

projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se 

zákonným zástupcem žáka. 

 

Žák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným pozdravem. 

Pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví. 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů, na 

kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě 

omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli 

informováni jiným způsobem. 

 

Komunikace pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků v době distanční výuky 

probíhá předem domluveným způsobem (on-line, SMS …), přitom zohledňuje dostupnost 

technického vybavení.  

 

 

2. Provoz a vnitřní režim školy 



 

2.1 Docházka do školy 

Uchazeč se stává žákem školy prvním dnem školního roku, popřípadě dnem uvedeným v 

rozhodnutí o přijetí. 

 

V průběhu středního vzdělávání se žákovi umožňuje přestup do jiné střední školy, přerušení 

vzdělávání, opakování ročníku a uznání předchozího vzdělání, a to na základě písemné žádosti. 

Součástí žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka je souhlas žáka. 

 

Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a který na konci druhého 

pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku po posouzení jeho 

dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti. Žák, který plní povinnou 

školní docházku, v těchto případech opakuje ročník vždy.  

 

Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účast na vyučování nepovinných 

předmětů je pro zařazené žáky povinná. 

 

2.2 Nepřítomnost ve vyučování, omlouvání a uvolňování  

Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím školou vydaného 

studijního průkazu. 

 

Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen oznámit důvody nepřítomnosti 

žáka třídnímu učiteli nejpozději do 3 kalendářních dnů od začátku nepřítomnosti žáka osobně, 

písemně, e-mailem nebo telefonicky, a sdělit mu příčinu absence žáka a její předpokládanou 

délku, jinak bude absence považována za neomluvenou. Stejně se postupuje při omlouvání 

neúčasti na distančním vzdělávání v případě, že se žák nemůže ze závažných rodinných nebo 

zdravotních důvodů zapojit do vzdělávání a plnit stanovené výstupy. 

Po návratu do školy – nejdéle však druhý den – je žák povinen předložit písemnou omluvenku 

(u nezletilých žáků vystavenou zákonným zástupcem) třídnímu učiteli, pokud tak neučiní, 

vzniká mu za tuto dobu nepřítomnosti neomluvená absence. 

 

V případě pochybností ohledně omlouvání žáka může třídní učitel vyžadovat lékařské potvrzení 

o jeho nepřítomnosti. 

 

Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, 

je povinen dostavit se po vyšetření do školy a zapojit se do výuky. 

Při opakované nebo dlouhodobé nepřítomnosti žáka ve vyučování, která přesáhne 40 % 

hodinové dotace předmětu, může být žák neklasifikován, protože vysoká absence nedává 

záruku toho, že žák získal ucelený přehled o učivu. 

 

Pokud žák musí odejít ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, 

není-li třídní učitel přítomen, jinému vyučujícímu, v krajním případě vedení školy. Zákonní 

zástupci si nezletilého žáka vyzvedávají ve škole. Opuštění školní budovy v době vyučování 

bez omluvy není dovoleno. Odchod bez oznámení je porušením Školního řádu a hodiny jsou 

považovány za neomluvené. 

 



Na 2 dny může uvolnit žáka třídní učitel, k uvolnění na 3 a více dnů je potřeba souhlas ředitelky 

školy. Žádost o uvolnění má písemnou formu, třídní učitel se k žádosti vyjádří.  

 

V jednom pololetí lze omluvit žáka z „rodinných důvodů“ maximálně pět dnů, další se 

souhlasem ředitelky školy. 

 

V případě zranění či nevolnosti žáka odvede vyučující (v době přestávky učitel konající dozor) 

postiženého do sekretariátu a zajistí informování zákonných zástupců a případné předání žáka, 

či jeho ošetření. 

 

V případě hrubého porušení léčebného režimu nebude absence žáka omluvena. 

Nebudou akceptovány dodatečné omluvenky od žáka, zákonných zástupců ani od lékaře. 

 

Před ukončením vyučování bez souhlasu vyučujícího neopouští žák školu. Svévolné opuštění 

školy je posuzováno jako závažné porušení školního řádu. 

 

Nezletilý žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné 

pověřené osoby, pokud rodiče nerozhodnou jinak, zletilý žák může jít sám. Nevolnost hlásí 

svému třídnímu učiteli, v případě nutnosti se obrátí na kteréhokoliv pedagogického pracovníka 

školy. 

 

Žák se v době mimo vyučování nezdržuje v prostorách školy ani v přilehlých částech areálu 

školy. 

 

V případě prokázaných neomluvených absencí bude škola postupovat podle ustanovení zákona 

ČNR o přestupcích (č. 200/1990 Sb.), popř. využije dalších možností platné legislativy. 

 

Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela 

nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Žáka se zdravotním postižením může také uvolnit 

z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých 

předmětech hodnocen.  

 

V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení 

registrujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela 

uvolněn, hodnocen. 

Při úplném uvolnění žáka z vyučování některého předmětu určí ředitel školy náhradní způsob 

vzdělávání v době vyučování tohoto předmětu nebo jej se souhlasem zákonného zástupce 

uvolní bez náhrady. 

 

2.3 Ukončení vzdělávání, zanechání vzdělávání 

Žák, který splnil povinnou školní docházku, může zanechat vzdělávání na základě písemného 

sdělení doručeného ředitelce školy. Součástí sdělení nezletilého žáka je souhlas jeho zákonného 

zástupce. Žák přestává být žákem střední školy dnem následujícím po dni doručení tohoto 

sdělení řediteli školy, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, pokud jde 

o den pozdější. 

Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní po dobu nejméně 5 

vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně 



zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody 

žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání 

zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod 

nepřítomnosti, se posuzuje, jakoby vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem 

přestává být žákem školy. 

 

Žák, který nepostoupil do vyššího ročníku, a nebylo mu povoleno opakování ročníku, přestává 

být žákem školy posledním dnem příslušného školního roku nebo po tomto dni dnem 

následujícím po dni, kdy nevykonal opravnou zkoušku nebo neprospěl při hodnocení v 

náhradním termínu, anebo dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o 

nepovolení opakování ročníku. 

 

2.4 Organizace vyučování 

Vyučování probíhá podle rozvrhu hodin schváleného ředitelkou školy. 

 

Žáci se řídí stálým rozvrhem hodin případně jeho změnami. 

 

Vyučovací hodina začíná a končí zvoněním. Časy začátků a konců vyučovacích hodin jsou  

určeny takto: 

1. hodina 8.00 − 8.45 

2. hodina 8.55 − 9.40 

3. hodina 9:55 − 10.40 

4. hodina 10.50 − 11.35 

5. hodina 11.45 − 12.30 

6. hodina 12.40 − 13.25 

 

Začátky a konce vyučovacích hodin jsou pro žáky i učitele závazné.  

 

Žák chodí do školy pravidelně a včas, nejpozději 10 minut před začátkem první hodiny jeho 

rozvrhu hodin. 

 

2.5 Chování žáka 

Žáci nenosí do školy nepotřebné či drahé věci, neboť škola za jejich ztrátu či poškození nenese 

odpovědnost. 

Nalezené věci se odevzdávají v sekretariátě školy. 

 

Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, dbát na pořádek ve všech prostorách školy, vzorně se 

starat o zapůjčené učební pomůcky, jejich poškození nebo ztrátu hlásí vyučujícímu. 

 

Žák školy dodržuje pravidla slušného chování ve vztahu ke všem pracovníkům školy i 

spolužákům. Dbá důsledně pokynů pedagogických pracovníků (popř. pověřených správních 

zaměstnanců a zaměstnanců školní jídelny), zodpovědně se připravuje na vyučování a dodržuje 

ustanovení tohoto řádu.   

 

V případě agresivního chování žáka bude přivolána POLICIE ČR. 

 



Za zvlášť hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo 

školského zařízení, případně vůči ostatním žákům, bude žák vyloučen ze školy (Školský zákon 

§ 31). 

 

Žák zdraví v budově i mimo ni srozumitelným pozdravem. Všichni žáci oslovují zaměstnance 

školy: ,, Pane, paní s funkcí „. 

Žáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni. Je zakázáno nosit vulgární, provokativní a 

urážející oblečení, včetně reklamy na drogy a alkohol. 

 

Požívání energetických nápojů a potravin majících přímý vliv na pozornost a soustředění se 

zakazuje. 

 

Vnášení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek je v prostorách školy a při akcích 

pořádaných školou přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno jako hrubý 

přestupek. V této souvislosti využije ředitelka školy všech možností daných jí příslušnými 

zákony včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto 

zákazu podílely. Ředitelka školy nebo jí pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce 

žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních v tomto směru, 

a zároveň je seznámí s možnostmi odborné pomoci. 

 

Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování, kyberšikana 

a pod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo 

skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách 

školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti 

školnímu řádu. Podle okolností ředitelka školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento 

zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce. 

 

2.6 Školní budova 

Budova školy se otevírá v 7.40 hod. Žákům je umožněn vstup do školy 20 min. před začátkem 

vyučování, žáci se chovají ukázněně, v šatně se přezují do vhodné obuvi. Šatna se zamyká 5 

min. po zahájení vyučování. 

 

Hlavní přestávka začíná v 9.40 hod. a trvá 15 min, malé přestávky trvají 10 min. Každý pátek  

po 5. vyučovací hodině trvá přestávka pouze 5 minut z důvodu kratší doby výdeje obědů ve 

školní jídelně. Šestá hodina končí v pátek ve 13:20 hod. Žáci mají právo na přestávku časově 

nezkrácenou. Během přestávek není žákům dovoleno opustit školní budovu.  

V době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve školní budově pouze za přítomnosti 

pedagogického dozoru. 

 

Po skončení vyučování se žák zdržuje v šatně po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne a 

odchází z budovy. 

 

Služba týdne dbá na čistotu a pořádek, odpovídá za čistě umytou a utřenou tabuli v průběhu 

vyučování. 

 

Do kabinetů vstupují jen pověření žáci za přítomnosti učitele, do sborovny, ředitelny a 

kanceláře jen tehdy, jsou-li k tomu vyzváni. 



V průběhu vyučování mají žáci vypnuté vyzvánění mobilních telefonů. Mobilní telefon mohou 

žáci použít pouze o přestávkách (vyřízení případných hovorů nebo SMS), a to pouze po dohodě 

s dozorujícím učitelem, nikdy ne v průběhu vyučovací hodiny.  

 

Za naprosto nepřípustné bude považováno pořizování videoklipů a audionahrávek pomocí 

mobilních telefonů ve škole a jejich následná distribuce. 

 

Použití telefonního čísla pedagogických pracovníků (pokud je zákonným zástupcům i žákům 

pedagogové poskytnou) k jiným, než informativním účelům bude řešeno jako zneužití. 

 

Za do školy přinesený mobilní telefon si žáci odpovídají výhradně sami, mají ho neustále u sebe 

a jsou si vědomi, že při případné ztrátě škola nenese žádnou odpovědnost. 

 

Musí-li žák telefon v průběhu vyučování odložit (např. při tělesné výchově apod.), uloží si svůj 

přístroj u vyučujícího předmětu a tím ho předá do úschovy. Jiné uložení není přípustné a při 

ztrátě opět škola nenese žádnou odpovědnost. 

 

V případě, že žák poruší uvedená předchozí ustanovení o používání mobilních telefonů, 

vyučující zabaví žákovi telefon a uloží zabavený přístroj v kanceláři školy a neprodleně 

informuje zákonného zástupce žáka o porušení pravidel a možnosti vyzvednout si telefon ve 

škole.  

 

V odborných učebnách žáci dodržují provozní řády těchto učeben (viz. přílohy). 

 

Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov. Jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům, 

zvláště dbají, aby neohrozili jejich zdraví, případně životy. 

 

Žák zachovává čistotu i v okolí školy a školní jídelny. Mimo školu se žák chová v souladu s 

pravidly slušného chování tak, aby nepoškozoval pověst školy. 

 

 

 

 

2.7 Vnitřní režim školy pro žáky 

Příprava na vyučování: 

− žák se po příchodu do třídy připravuje na vyučovací hodinu 

− po zvonění sedí všichni žáci v lavicích, zbytečně neopouští třídu 

− při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy žáci pozdraví tím, že tiše povstanou 

− žák plní zadané domácí úkoly 

− nesplnění domácích úkolů a zapomenutí pomůcek hlásí na počátku hodiny vyučujícímu 

− pokud se vyučující po zvonění do 5 minut nedostaví do třídy, zástupce třídy jde ohlásit 

jeho nepřítomnost vedení školy 

 

 Vyučování: 

− žák pozorně sleduje a aktivně se účastní vyučování 

− dbá pokynů vyučujícího 



− po skončení vyučování zůstávají žáci na svých místech, své věci si skládají až na pokyn 

vyučujícího 

− v době vyučování se žáci nezdržují na chodbách, v šatnách a na sociálních zařízeních 

 Přestávky: 

− po ukončení vyučovací hodiny si žáci na pokyn vyučujícího složí své věci 

− na pokyn vyučujícího se povstáním rozloučí a poté se řadí k odchodu 

− o přestávkách se žáci nezdržují na chodbách, schodištích, nepřebíhají z poschodí do 

poschodí, pouze o hlavní přestávce mohou žáci pobývat na chodbě (podmínkou je jejich 

slušné chování) 

− používání mobilního telefonu mají žáci povoleno pouze o přestávkách ve svých třídách 

(ne na chodbách a sociálních zařízeních, a to pouze po dohodě s dozorujícím učitelem 

− stejné nařízení platí i pro poslech hudby na MP přehrávačích 

− při prvním porušení předchozích dvou nařízení bude žák napomenut, při druhém 

porušení mu bude přístroj odebrán a vydán bude pouze zákonnému zástupci žáka 

− na sociálním zařízení se žáci o přestávkách zdržují jen po nezbytně nutnou dobu  

− do sborovny nemají žáci přístup, do kabinetů mohou vstoupit pouze v doprovodu učitele 

− žák si je vědom, že porušením přísného zákazu kouření ve všech prostorách školy se 

vystavuje přísným kázeňským postihům     

                 

Odchod ze školy, chování v jídelně: 

− učitel odvádí třídu po skončení vyučování do šatny - v šatnách a na chodbách se žáci 

chovají ukázněně 

− v šatně po odchodu nenechávají žádné své osobní věci 

− žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, odcházejí do jídelny   

− v jídelně nepředbíhají, vyčkají, až jim bude vydáno jídlo 

− při jídle dodržují zásady slušného stolování 

− po obědě odnesou použité nádobí, uklidí stoly a židle 

− žáci nevynášejí z jídelny ovoce 

− tašky a oděv ponechávají žáci po dobu oběda v šatně před jídelnou 

− v případě, že některý žák opakovaně porušuje kázeň v jídelně, bude po předchozím 

upozornění zákonných zástupců vyloučen ze stravování na 2 dny, nedojde-li k nápravě, 

může být vyloučen trvale 

 

Okolí školy: 

− žáci dbají na čistotu okolí školy 

− papíry dávají do košů, nepoškozují keře a další zeleň 

− k odchodu i k příchodu do školy využívají výhradně chodníků, nevstupují na ozeleněné 

plochy 

 

 Třídní služby:  

− první den školního roku určí třídní učitel služby tak, aby bylo  zajištěno bezchybné 

fungování  třídy, šatny... 

− šatnáři odpovídají za pořádek v šatně  

− třídní služba (2 žáci) má na starosti mytí tabule, čistotu třídy a kontrolu stavu třídy před 

odchodem (zpravidla se určuje na 1 týden) 



− pomůcky po celý rok připravují žáci určení vyučujícími v jednotlivých předmětech 

 

2.8 Režim ostrahy 

 

Do školy může vstoupit každý pracovník (který proti podpisu obdržel klíče od školy).  

 

Klíče, které pracovník při nástupu obdržel proti podpisu od hospodářky, jsou nepřenosné na 

jakoukoli další osobu. Je přísně zakázáno pořizování duplikátů těchto klíčů, případně 

zapůjčování klíčů osobám, které nejsou k zaměstnavateli v zaměstnaneckém poměru. 

Sebemenší porušení uvedených zásad bude posuzováno jako závažné porušení pracovní kázně 

s následnými důsledky odpovídajícími ustanovením zákoníku práce. 

 

V případě ztráty svěřených klíčů je zaměstnanec povinen okamžitě tuto skutečnost nahlásit 

ředitelce školy (popřípadě její zástupkyni). V případě nedbalostní ztráty nese zaměstnanec 

plnou finanční odpovědnost za výměnu všech zámků a výrobu potřebného počtu nových 

duplikátů od ztracených klíčů.  

 

Škola je pro žáky a veřejnost uzavřena do 7:40 hod. (mimo žáky navštěvující školní družinu). 

Každý pracovník, který přichází do školy před tímto časem, školu za sebou uzavírá. 

Pokud se bude v prostorách školy s vědomím ředitelky, zástupkyně ředitelky pohybovat mimo 

běžný provoz některý z pracovníků, sám plně odpovídá za kontrolu uzamčení všech prostor. 

 

V průběhu dopoledne je škola trvale uzavřena - návštěvám umožní vstup do školy správní 

zaměstnankyně prostřednictvím telefonu.  

 

Zákonný zástupce vstupuje do budovy školy během vyučování pouze z velmi závažných 

důvodů a s vědomím pracovníka školy. 

 

Zákonný zástupce na své dítě čeká ve vstupním prostoru školy. 

Přísný zákaz vstupu do budovy školy osobám pod vlivem návykových látek včetně alkoholu. 

 

V průběhu vyučovacích hodin není umožněn žádné návštěvě vstup do tříd. Návštěvy, které 

přicházejí v úředních záležitostech, se hlásí přímo u ředitelky, popř. u zástupkyně.   

 

V případě konání mimořádných schůzek třídy nebo třídních akcí oznámí vyučující tuto 

skutečnost zástupkyni ředitelky (popř. ředitelce školy). Současně si organizačně zabezpečí 

příchod a odchod zúčastněných tak, aby škola byla v době konání akce zabezpečena.  

 

Za uzamčení kabinetů a uzavření oken v nich plně zodpovídají pedagogičtí pracovníci, kteří si 

z kabinetů odebírají učební pomůcky. 

 

Za pořádek ve třídách zodpovídá příslušný vyučující, který má ve třídě poslední vyučovací 

hodinu. 

 

Pokud probíhá výuka od 7:00 (na základě povolení ředitelky školy), čekají žáci na vyučujícího 

výhradně před vchodem do šatny  -  do školy vstupují pouze s ním. 

 



 

Vstup do budovy se zvířaty je zakázán. Výjimku lze udělit po dohodě s vyučujícím. 

 

 

2.9 Povinnosti pedagogických pracovníků  

  

Distanční vzdělávání realizují učitelé jednotlivých předmětů, formy vzdělávání volí s ohledem 

na individuální podmínky jednotlivých žáků. Výuka předmětů s převahou praktického a 

výchovného zaměření může být omezena z důvodu neproveditelnosti, příp. může být řešena 

formou tipů a inspirace pro volnočasové aktivity. 

 

Asistent pedagoga v době distanční výuky pracuje individuálně dle pokynů učitele s 

jednotlivými žáky, zajišťuje podporu organizace vzdělávacích aktivit (příprava pomůcek, 

materiálů...). 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci ve své činnosti s žáky důsledně uplatňují zásady výchovy k 

toleranci, vzájemnému soužití lidí různých národností, náboženství a kultur a respektování 

odlišností jednotlivých etnických skupin. 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci plně respektují výše uvedený režim školy. 

 

Pedagogičtí pracovníci přicházejí do školy nejpozději 15 minut před začátkem své první 

vyučovací hodiny. 

Opozdí- li se, jsou povinni vysvětlit příčinu opoždění ředitelce, popř. zástupkyni ředitelky. 

 

Nemůže-li se vyučující dostavit do školy, je povinen neprodleně uvědomit vedení školy. 

 

Ve všech prostorách školy platí zákaz konzumace alkoholických nápojů a kouření.  

 

Konzumace alkoholických nápojů je přísně zakázána ve všech prostorách v pracovní i 

mimopracovní době.  Jakákoli výjimka z ustanovení tohoto článku je výhradně v pravomoci 

ředitelky školy (v tomto článku je rozhodující pravomoc ředitelky nepřenosná). 

 

Vyučující je povinen každý den nahlédnout na magnetickou tabuli na chodbě vedle kanceláře 

školy, seznámit se s úkoly v plánu školy na dané období a s případným zastupováním. 

 

Na začátku hodiny vyučující zkontroluje přípravu žáků a třídy.  Nepřítomné žáky zapíše do 

třídní knihy. Docházku kontroluje i v dalších vyučovacích hodinách, zejména při odpoledním 

vyučování. 

 

Učitel nese odpovědnost za čistotu, pořádek a úpravu třídy při hodině. Jakékoli zjištěné závady 

na zařízení hlásí vedení školy, domovníkovi je zapisuje do knihy závad (kniha je umístěna 

u ředitelny školy). Nezapomíná na větrání třídy. Plně zodpovídá za stav třídy po ukončení 

hodiny. 

 

Vyučující nedovolí žákům skládat věci, pokud neukončil hodinu.  Do další učebny, dílny, 

tělocvičny, kuchyňky na školní pozemek přecházejí žáci pohromadě pod vedením vyučujících, 



a to i když se dělí na skupiny. 

 

Končí-li třída vyučování, odvádí vyučující žáky do šatny a dbá, aby se v šatně chovali ukázněně. 

 

Třídní učitel je povinen denně sledovat docházku žáků, zjišťovat příčiny zameškaných hodin a 

týdně provádět v třídní knize omluvení nebo neomluvení zameškaných hodin. Neomluvené 

hodiny hlásí poslední den v měsíci výchovnému poradci. Při delší než týdenní nepřítomnosti 

organizuje nemocnému žákovi pomoc (je-li tento schopen pracovat a nejedná-li se o infekční 

onemocnění). 

 

Chybí-li některý žák často, prověřuje si třídní učitel omluvenky, informuje se u zákonných 

zástupců telefonicky, popř. si je zve do školy ihned po prvních dnech absence. 

 

V průběhu vyučovacích hodin neposkytuje zákonným zástupcům žádné informace. Je zakázáno 

opouštět třídu během vyučovací hodiny. Je zakázáno nechávat žáky samotné ve třídě. Chce-li 

nebo potřebuje-li učitel nechat si žáky po vyučování ve třídě k doučování či z jiných 

výchovných důvodů, dá to den předem vědět zákonným zástupcům. V tom případě učitel za 

žáky zodpovídá až do jejich odchodu ze školy. 

 

Žák nesmí být potrestán tím, že bude vyloučen z části nebo z celé vyučovací jednotky, pokud 

se však při vyučování chová takovým způsobem, že znemožňuje nebo narušuje vzdělávání 

ostatních žáků, může učitel nevhodně chovajícího žáka vyloučit z vyučovací hodiny do doby, 

než se žák ukázní s tím, že se bude pod dohledem dále vzdělávat. 

 

Třídní učitelé jedenkrát za čtvrt roku vypracují hodnocení prospěchu a chování, udělení pochval 

a důtek. Udělená opatření k posílení kázně se zdůvodněním se evidují. Zákonní zástupci, jejichž 

děti si neplní školní povinnosti (dochází u nich k výraznému zhoršení prospěchu) nebo se často 

proviňují proti školnímu řádu, zve třídní učitel včas do školy. V opakovaných případech 

využívá institutu výchovné komise. 

 

Všichni vyučující se pravidelně zúčastňují třídních schůzek a poskytují zákonným zástupcům 

žáků všechny potřebné informace. Ve zvlášť opodstatněných případech poskytují zákonným 

zástupcům potřebné informace individuálně. 

 

Prostory, kam nemají žáci přístup, zůstávají trvale uzavřeny (včetně sborovny a kabinetů). 

 

Všichni učitelé, vychovatelky ŠD a ostatní zaměstnanci školy pověření výchovnou činností jsou 

povinni vyžadovat dodržování školního řádu od všech žáků, i když sami nemají službu.  

 

K zajištění ukázněného chování žáků a pořádku ve škole vykonávají učitelé a ostatní pracovníci 

školy dohled podle rozvrhu. Ten je vyvěšen na magnetické tabuli vedle kanceláře školy a ve 

sborovně. Pokud učitel žádá o uvolnění (rodinné důvody, zkouška...), je povinen zajistit si 

výměnou sám náhradní dohled a nahlásit jméno zastupujícího ředitelce (zástupkyni). Totéž platí 

ve vztahu správních zaměstnanců.  

 

Dohlížející učitelé na chodbách sledují chování žáků, přecházení z učebny do učebny i chování 

ve třídách. 



Při zabezpečování dohledu věnují pozornost také pohybu žáků na WC (zde dochází nejčastěji 

k porušování přísného zákazu kouření a hrozí též nebezpečí zneužívání jiných návykových 

látek). V případě zjištění, že se konkrétní žák (žákyně) dopustil porušení zákazu kouření (či 

používání jiných návykových látek), je povinností dohled konajícího pracovníka okamžitě žáka 

předvést ředitelce nebo zástupkyni.  

 

Všichni pedagogičtí pracovníci věnují v průběhu celého vyučovacího procesu pozornost všem 

odchylkám chování žáků od běžného normálu.  Mohou být jedním ze symptomů počínající 

závislosti na návykových látkách. 

 

2.10 Školní jídelna 

Po příchodu do školní jídelny si žák v šatně odloží svrchní oděv. Přinese si na podnosu polévku, 

hlavní jídlo a čaj.  

 

Při stolování je tichý a ukázněný, dbá pokynů dohlížejících učitelů, vychovatelek, vedoucí 

školní jídelny a kuchařek.  

 

Po skončení oběda zastrčí židli, odnese použité nádobí. Nesmí jíst ani pít jinde, než u stolu.  

 

Do jídelny se žáci nevrací - v šatně se obléknou a v tichosti opustí budovu.  

 

 

 

 

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany  

    před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,  

    nepřátelství nebo násilí 

 

3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 

Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC. V době 

vyučovací hodiny platí zákaz chození na WC. Výjimka jen ze zdravotních důvodů. Pokud žák 

zjistí jakoukoliv nesrovnalost nebo závadu na WC, ihned ji nahlásí dohlížejícímu učiteli. 

 

Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili 

zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob. 

Žáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni. 

Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez 

dohledu učitele. 

Je rovněž zakázáno manipulovat s veškerou audiovizuální technikou (i vlastní) a připojovat 

jakákoliv zařízení do zásuvky. 

Žákům je zakázáno manipulovat s nastavitelnými lavicemi a židlemi a veškerým dalším 

nábytkem ve třídě i na chodbách a v odborných učebnách. 

 

Je zakázáno houpání se na židlích a sezení na lavicích. 

 

Pro žáky platí zákaz vstupu do cizích tříd. 

 



Žákům je zakázáno zdržovat se na místě vyhrazeném pro učitele a používat jeho věci. 

 

V době vyučovací hodiny je zakázáno konzumovat nápoje a potraviny. 

 

Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly 

silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející 

učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy v 

přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu 

v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů 

pracovníků tohoto zařízení. 

 

Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, ve cvičné kuchyni, v keramické dílně, 

v počítačové učebně a dalších odborných učebnách zachovávají žáci specifické bezpečnostní 

předpisy pro tyto učebny dané provozním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu 

jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit 

žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy.  

Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména: 

a) se školním řádem  

b) se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu  

    ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích 

c) se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním 

d) s postupem při úrazech   

e) s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru  

 

Poučení na počátku první vyučovací hodiny přichází v úvahu pouze u některých předmětů, 

zejména fyziky, chemie, tělesné výchovy, pracovního vyučování a podobně, nebo před výukou 

ve školních dílnách či na školních pozemcích. Vyučující seznámí žáky s pravidly bezpečného 

chování a upozorní je na možné ohrožení života, zdraví či majetku. 

 

Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu. Jde o takové činnosti, jakými 

jsou vycházky, výlety, lyžařské výcviky, exkurze, cvičení v přírodě, brigády, plavecké výcviky 

apod. Seznámení se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a poučení o správném 

vybavení žáků provede třídní učitel nebo ten, kdo bude vykonávat dohled. 

 

Poučení před prázdninami provádí třídní učitel, který: 

a) varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s neznámými lidmi apod. 

b) upozorní je na možné nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace s  

    nevybuchlou municí a poučí je, jak se v takové situaci zachovat 

c) informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni   

d) varuje před koupáním v místech, která neznají, atp. 

 

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti, 

jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících. 

 

Záznam o školním úrazu 

Kniha úrazů 

Kniha úrazů je uložena ve sborovně, zodpovídá za ni ředitelka školy. 



V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na 

akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu 

dozví. 

Zápis do knihy úrazů provádí 

a) vyučující příslušného předmětu (např. úraz při hodině TV) 

b) učitel konající dohled (např. o přestávkách) 

c) vedoucí kurzu (např. při úrazu na lyžařském kurzu) 

d) třídní učitel (všechny ostatní případy) 

V knize úrazů se uvede  

a) pořadové číslo úrazu 

b) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného 

c) popis úrazu  

d) popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události 

e) zda a kým byl úraz ošetřen 

f) podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení,  

    který provedl zápis do knihy úrazů 

g) další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu  

 

Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem 

evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu. 

Záznam o úrazu 

Záznam o úrazu ve škole vyhotovuje pedagogický pracovník, který provádí zápis do knihy 

úrazů, ve spolupráci s ředitelkou školy, jde-li o  

a) úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole  

b) smrtelný úraz; smrtelným úrazem se pro účely této vyhlášky rozumí takové poškození  

    zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do    

    jednoho roku od vzniku úrazu 

Záznam o úrazu se vyhotoví na formuláři, který je k dispozici v kanceláři školy. 

Na žádost zákonného zástupce žáka škola bezodkladně vyhotoví záznam i o úrazu, který není 

uveden v bodech a), b), tyto případy rozhoduje ředitelka školy. 

Škola vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole záznam, pokud je 

pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění 

způsobené úrazem.  

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zákonnému zástupci. 

Hlášení  úrazu 

O každém úrazu je informována ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti zástupkyně 

ředitelky školy. 

O úrazu žáka podá pedagogický pracovník, který je určen pro vyplňování zápisu do knihy 

úrazů, bez zbytečného odkladu informaci zákonnému zástupci žáka. 

Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo 

přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitelka školy bez zbytečného 

odkladu  hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky. 

O úrazu podá ředitelka školy bez zbytečného odkladu hlášení  pojišťovně, u které je školní 

zařízení pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků.  

Ředitelka školy bez zbytečného odkladu podá hlášení o úrazu také příslušnému inspektorátu 

bezpečnosti práce.  



Zasílání záznamu o úrazu  

Záznam o úrazu zasílá hospodářka školy ve spolupráci s ředitelkou školy za uplynulý 

kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce  

a) zřizovateli  

b) zdravotní pojišťovně žáka  

c) příslušnému inspektorátu České školní inspekce 

Záznam o smrtelném úrazu zasílá ředitelka školy do 5 pracovních dnů po podání hlášení 

a) zřizovateli 

b) zdravotní pojišťovně žáka 

c) příslušnému inspektorátu České školní inspekce  

d) místně příslušnému útvaru Policie České republiky 

Jak postupovat, stane-li se úraz žáka 

Zjistit poranění, popř. ho konzultovat se zdravotníkem školy. 

Informovat ředitelku školy nebo zástupkyni ředitelky školy. 

Zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod dospělou osobou k lékaři. 

Oznámit skutečnost zákonným zástupcům žáka, požádat je o převzetí dítěte. 

Provést zápis do knihy úrazů popř. vyplnit záznam o úrazu. 

Informovat třídního učitele, není-li pedagogický pracovník sám třídním učitelem. 

 

 

3.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy 

Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní 

podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé 

formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. 

 

Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci se zákonnými zástupci v oblasti prevence, 

informuje je o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence 

spolupracuje na základě pověření ředitelky školy s dalšími institucemi na sociálně právní 

ochranu dětí a mládeže. 

 

Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu 

školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitelka školy 

využije všech možností daných jí příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení 

trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitelka školy nebo jí 

pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení 

tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci. 

 

Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, kyberšikana, omezování osobní svobody, ponižování 

apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo 

skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách 

školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti 

školnímu řádu. Podle okolností ředitelka školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento 

zákaz přestoupí.  O svých zjištěních bude informovat jejich zákonné zástupce. 

 

Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu 

stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem. 



Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled 

nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna 

žáků, a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet. 

 

4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 

Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé 

svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném 

rozsahu zákonný zástupce žáka, který poškození způsobil. 

 

Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo 

hospodářce.  

 

Požaduje-li škola náhradu škody po žákovi, musí poškození věci vždy prošetřit třídní učitel a 

zvážit i pedagogickou stránku. 

 

Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí. 

 

Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba odpovídá za 

čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě. 

Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Z bezpečnostních 

důvodů se žákům zakazuje otevírání oken o přestávkách a sezení na okenních parapetech. 

 

Žák nemanipuluje s elektrorozvody a rozvody plynu v laboratořích, s vybavením odborných 

pracoven, s uloženými exponáty a modely. 

 

B) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
 

Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale  

i pedagogové získávají informace o tom, jak se žákům daří na jejich vzdělávací cestě.  

V hodnocení vždy zohledňujeme osobnost každého žáka, jeho individuální možnosti i případné 

zdravotní, osobní, rodinné a další problémy. 

Pokud je žák vzděláván distančním způsobem, způsob hodnocení výsledků vzdělávání se 

přizpůsobí podmínkám žáka pro toto vzdělávání a dalším závažným okolnostem, které 

ovlivňují proces vzdělávání žáka. Hodnotí se vyváženě aktivita, snaha, přístup žáka a jeho 

učební produkty a výsledky.  

K hodnocení můžeme použít klasifikaci, slovní hodnocení či kombinaci hodnocení. 

 

1. Všeobecná kritéria hodnocení 

Míra naplňování klíčových kompetencí a výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů se 

hodnotí s přihlédnutím k míře postižení a dalším limitujícím faktorům žáka. 

 

Hodnotí se zejména 

- individuální pokroky každého žáka 

- úroveň komunikačních dovedností odpovídající zdravotnímu stavu žáka 

- aktivita a zájem při řešení zadaných úkolů, činností a problémů 

- schopnost vykonávat různé činnosti, aplikace vědomostí v praxi 

- kvalitativní změny v dovednostech a postojích 



- míra samostatnosti a tvůrčího přístupu 

- schopnost tolerance a vzájemné pomoci 

- dosažená manuální zručnost a úroveň samostatnosti 

 

1.1 Získávání podkladů pro hodnocení  

Při hodnocení přihlíží učitel k úsilí vynaloženému žákem, jeho postojům k učení, snaze žáka  

a míře jeho postižení. 

Podklady pro hodnocení získává vyučující zejména: 

- soustavné diagnostické pozorování žáků 

- sledování výkonů a připravenosti žáka na výuku 

- sledování výkonů žáka v průběhu vyučování 

- prověřování a analýza vědomostí, dovedností a návyků (praktických, pohybových, ústních, 

grafických, písemných) 

- prověřování a analýza výsledků různých aktivit žáka se zaměřením na manuální zručnost, 

úroveň sebeobsluhy, samostatnost a sociální vyspělost 

- konzultace  prospěchu, chování a sociálních aktivit s ostatními učiteli, asistenty, pracovníky 

SPC a zákonnými zástupci žáka 

- vzájemné konzultace s dalšími poradenskými pracovníky, lékaři a terapeuty a sociálními 

pracovníky 

 

1.2 Způsoby hodnocení žáka Praktické školy jednoleté 

Hodnocení žáka během školního roku:  

• slovní hodnocení- takové hodnocení, které je pro žáky motivující (pochvaly);  

• klasifikace (známky vyjádřené stupnicí 1 – 5) - pokud používáme klasifikaci známkou 

během vyučování, má to především charakter motivační a je to odměna za dobře vykonanou 

práci; 

• alternativní způsob – hodnocení formou razítek, samolepek (obrázky), vždy po dohodě se 

zákonnými zástupci.  

 

Slovní hodnocení 

- je věcné 

- srozumitelné 

- komplexní 

- motivující  

- poskytuje zpětnou vazbu o výkonech žáka 

 

Slovní hodnocení popisuje 

• konkrétní dosaženou úroveň znalostí a dovedností žáka 

• žákovy pokroky 

• vztah žáka k jednotlivým činnostem a aktivitám 

• aktivitu žáka při výuce 

• komunikační a sociální schopnosti 

• podstatné věci, které se při vlastní práci osvědčily 

• směr v čem se bude dál pokračovat, co se bude rozvíjet 

• zaměřenost na nové další postupy, metody a cíle výchovného působení 

 



Záznamy o hodnocení 

Veškeré záznamy o výkonech a průběžném hodnocení žáka jsou pravidelně zaznamenávány  

do studijních průkazů, které budou součástí portfolia a kde budou zaznamenávány a hodnoceny 

průběžné výkony žáka domluveným a závazným hodnotícím systémem a to pomocí: 

hodnotících razítek, motivační známkou nebo jejich kombinací, slovně. 

 

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání ve škole a na akcích pořádaných      

školou: 

- hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu, je komplexním 

posouzením prospěchu a chování žáka; 

- při hodnocení jsou zohledňovány druh, stupeň postižení žáka, jeho zdravotní stav, jeho 

individuální a věkové zvláštnosti, s důrazem na jeho osobnostní rozvoj; 

- hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, 

srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné a všestranné; 

- učitel informuje nejméně každé čtvrtletí zákonné zástupce žáka o jeho prospěchu a chování 

- ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné (uplatňuje se při 

hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka) a hodnocení celkové (provádí se na konci 

každého pololetí) 

- celkové hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací, 

slovním hodnocením, nebo kombinací obojího;  

- průběžné hodnocení se vyjadřuje pomocí hodnotících a motivačních obrázků, razítek, 

motivační známkou nebo jejich vzájemnou kombinací; 

- žák musí vždy přesně vědět, zač je hodnocen, znát základní kritéria hodnocení, je hodnocen 

za to, co umí či dokáže, nikoli za chyby a nedostatky; 

- při hodnocení prospěchu žáka jsou brány v úvahu rovněž: celkový přístup žáka k danému 

problému, snaha, vůle, vytrvalost, zájem o probírané učivo, individuální možnosti a 

případné i momentální indispozice; 

- při hodnocení uplatňují učitelé vůči žákovi přiměřenou náročnost a pedagogický takt; 

- pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností jsou voleny takové formy a druhy 

ověřování, které odpovídají schopnostem žáka a na něž má druh a stupeň postižení nejmenší 

vliv; 

- v předmětech, ve kterých žáci nebyli vyučováni, se nehodnotí; 

- hodnocení žáků PRŠ 1, jejichž absence pro zdravotní a jiné závažné důvody přesáhne 40% 

školní docházky, se řeší individuálně, dle možností žáka zvládnout učivo daného ročníku 

(přezkoušení, opakování ročníku); 

- nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel 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 možné hodnotit ani v náhradním 

termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 

- nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do 

konce září následujícího školního roku. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, 

neprospěl. 

- má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti 

hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy 

se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání 

vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka 



v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději 

do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

- ředitel školy může žákovi, který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být 

hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho 

dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.  

- žák opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl, nemohl být hodnocen nebo 

mu bylo povoleno na základě žádosti rodičů a doporučení SPC opakovat ročník. 

- k závěrečným zkouškám postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech 

povinných předmětů. 

 

 

 

 

 

2. Základní pravidla hodnocení prospěchu žáků 

• Pedagogičtí pracovníci při hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry 

dosažení výstupů formulovaných v oborových výstupech jednotlivých předmětů školního 

vzdělávacího programu. 

• Hodnocení probíhá s přihlédnutím k úrovni kompetencí, které jsou pro žáka dosažitelné 

vzhledem k jeho věkovým zvláštnostem, individuálním vzdělávacím a osobnostním 

předpokladům. 

• V etapě středního vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením jsou 

za klíčové kompetence považovány kompetence pracovní, kompetence sociální, 

kompetence komunikativní a řešení problému a rovněž odborné kompetence. 

• Při hodnocení vychází učitel z doporučení a závěrů SPC a hodnocení je vždy zcela 

individuální.  

 

Hodnocení prospěchu žáků na vysvědčení 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací nebo slovně či 

kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské 

rady. 

Hodnocení má vyjádřit míru zvládnutí vědomostí, dovedností a stupně samostatnosti žákovy 

činnosti v daném ročníku. 

Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení, za druhé pololetí vydává hodnocení 

na formuláři vysvědčení. Výsledky vzdělávání žáka v PRŠ 1 vychází z tabulky pro 

formalizované slovní hodnocení (FSH). 

Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Žák může konat 

závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. 

 

Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo 

zčásti z vyučovacího předmětu; žáka se zdravotním postižením může také uvolnit z provádění 

určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. V 

předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení 

registrujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela 

uvolněn, hodnocen. 

 



Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:  

a ) prospěl(a) s vyznamenáním 

platí pro žáky zařazené ve všech vzdělávacích programech  - není-li v žádném z povinných 

předmětů stanovených vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 

horším než 2 – chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů 

stanovených vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm 

velmi dobré 

Pro výpočet průměru stupňů prospěchu se slovní hodnocení převádí do klasifikace.   

b)   prospěl(a) 

platí pro žáky ve všech vzdělávacích programech - není-li v žádném z povinných předmětů 

stanovených vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – 

nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením  

c)   neprospěl(a) 

platí pro žáky ve všech vzdělávacích programech - je-li v některém z povinných předmětů 

stanovených vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – 

nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením  

d)   nehodnocen(a) 

není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.  

 

Hodnotící kritéria plnění výstupů ŠVP 

1. st. 

Žák dosahuje maximálních výsledků v souladu s jeho individuálními možnostmi a aktuálním 

zdravotním stavem. Naplňuje očekávané výstupy podle ŠVP. Má zájem o práci, snaží se 

dosahovat co nejlepších výsledků. 

 

2. st.  

Žák dosahuje očekávaných výstupů s drobnými nedostatky a občasnou pomocí. Dělá malé 

chyby, snaží se, má zájem o práci. 

3. st.  

Žák dosahuje očekávaných výstupů s výraznými nedostatky nebo s výraznou dopomocí, má 

nedostatečný zájem a je třeba ho k práci neustále povzbuzovat. 

4. st.  

Žák dosahuje očekávaných výstupů s výraznými nedostatky nebo s výraznou dopomocí, o práci 

nemá zájem nebo je jeho zájem krátkodobý.  

5. st.  

Žák nedosahuje očekávaných výstupů ani s výraznou pomocí, na osvojené vědomosti a 

dovednosti nelze nevázat v dalším vzdělávání. Je lhostejný k výsledkům své práce. 

 

 

 

Formalizované slovní hodnocení (FSH) - viz. níže Tabulka  

 

Hodnocení žáků PRŠ jednoleté s těžkým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením 

více vadami a autismem vzdělávaných podle ŠVP „Cesta“ 

 

 



PŘEDMĚT: 1 2 3 4 5 

ČESKÝ JAZYK 

A 

LITERATURA 

 

komunikuje               

srozumitelně, 

dokáže číst, psát 

verbálně         

komunikuje 

selektivně, 

dokáže číst, psát 

komunikuje               

srozumitelně, zvládá 

základy čtení a psaní 

komunikuje               

srozumitelně, 

základy čtení a 

psaní zvládá podle 

svých možností 

komunikuje, čte i 

píše pomocí  

alternativních 

metod 

snaží se, učivo 

zvládá podle  

svých možností 

učivo dosud  

nezvládá  

MATEMATIKA 

 

pracuje 

samostatně 

 

pracuje 

samostatně 

svým tempem 

pracuje s drobnými 

chybami  

pracuje převážně s 

pomocí 

pracuje s trvalou 

pomocí 

 

snaží se, učivo 

zvládá podle  

svých možností 

učivo  dosud  

nezvládá  

INFORMATIKA  

 

základy práce  

s výpočetní 

technikou 

zvládá, pracuje  

samostatně 

základy práce  

s výpočetní 

technikou zvládá s 

částečnou dopomocí 

při práci 

s výpočetní 

technikou 

vyžaduje 

dopomoc 

při práci  

s výpočetní 

technikou 

vyžaduje  trvalou  

pomocí 

práci 

s výpočetní 

technikou 

dosud 

nezvládá  

OBČANSKÁ 

VÝCHOVA 

je aktivní,  

dokáže 

informace použít 

k řešení 

reálných situací 

v životě 

 

většinou se  

samostatně dokáže  

orientovat ve  

společenské 

tematice 

 

ochotně 

spolupracuje, 

s malou pomocí si 

poradí s řešením 

úkolů 

 

je závislý/á  na  

pomoci při plnění 

úkolů 

 

snaží se, pracuje 

s pomocí podle  

svých možností 

odmítá 

spolupracovat 

 

VÝTVARNÁ 

VÝCHOVA 

 

spontánně a 

 tvořivě se  

vyjadřuje, 

experimentuje 

s výtvarným 

materiálem 

svým způsobem  

výtvarně ztvárňuje  

danou skutečnost a  

experimentuje 

s výtvarným 

materiálem 

rád výtvarně tvoří 

a učí se  

experimentovat 

s výtvarným 

materiálem 

učí se  

experimentovat 

s výtvarným 

materiálem 

odmítá 

spolupracovat 

HUDEBNĚ 

POHYBOVÁ 

VÝCHOVA 

hudbu prožívá,  

dokáže ji  

vyjádřit 

rytmicky, 

melodicky i  

pohybem 

hudbu prožívá,  

dokáže ji vyjádřit  

svými výrazovými  

prostředky 

vnímá a reaguje  

na hudbu dle  

svých možností 

má rád hudbu,  

hudební činnosti  

vyhledává 

vnímá hudbu  

pasivně, sám  

hudební činnosti  

nevyhledává 

odmítá 

spolupracovat 

VÝCHOVA 

KE ZDRAVÍ 

 

zadané činnosti 

zvládá 

samostatně, 

dokáže 

vyhledávat a  

třídit informace 

zadané činnosti  

zvládá s drobnými  

nedostatky, je  

částečně 

samostatný, 

informacím rozumí 

zadané činnosti  

zvládá částečně,  

s dopomocí, snaží 

se při řešení úkolů 

zadané činnosti  

plní s trvalou  

pomocí, pracuje  

dle svých  

možností 

odmítá 

spolupracovat 

DRAMATICKÁ 

VÝCHOVA 

zadané činnosti  

zvládá zcela  

samostatně a 

tvořivě 

zadané činnosti  

zvládá rád a  

s částečnou pomocí 

zadané činnosti  

zvládá s pomocí  

dle svých  

možností 

zadané činnosti  

plní s trvalou  

pomocí 

o zadané  

činnosti nejeví 

zájem,  odmítá 

spolupracovat 



TĚLESNÁ 

VÝCHOVA 

 

v tělesných a 

pohybových  

aktivitách je  

snaživý a  

obratný 

má kladný vztah 

k tělovýchovným 

aktivitám 

má radost z pohybu 

 

cvičí podle svých 

možností a  

schopností, je  

méně obratný, 

snaží se 

 

v tělesných a 

pohybových 

aktivitách, cvičí s 

pomocí 

odmítá 

spolupracovat 

 

RODINNÁ 

VÝCHOVA 

učivo chápe,  

správně 

reprodukuje, 

pracuje zcela  

samostatně  

učivu rozumí, na  

otázky správně  

odpoví  

 

učivu rozumí,  

dokáže jej použít v 

reálném životě  

učivo částečně  

zvládá, s  

dopomocí jej umí 

použít v reálném  

životě 

zvládá pouze  

některé učivo 

většinu učiva  

zatím nezvládá 

PRÁCE  V  

DOMÁCNOSTI 

při přípravě  

pokrmů i v  

domácích  

pracích je  

samostatný a  

aktivní 

při přípravě pokrmů 

i v domácích pracích 

je aktivní, potřebuje 

však vedení 

zapojuje se do  

přípravy pokrmů a 

nácviku domácích 

prací 

nacvičuje úkony 

spojené s  

přípravou pokrmů 

a domácími  

pracemi  

do domácích  

prací a  

přípravy 

pokrmů se  

nezapojuje 

PRAKTICKÉ 

ČINNOSTI 

je aktivní /  

snaživý /,  

pracuje 

samostatně 

je snaživá,  

pracuje však  

velmi pomalu,  

ale samostatně 

je aktivní / snaživý,   

pracuje převážně  

samostatně 

je méně aktivní /  

snaživý a částečně 

samostatný 

 

je snaživý, při  

práci vyžaduje  

vedení  

je málo aktivní a 

potřebuje pomoc 

 

snaží se, pracuje s 

dopomocí podle  

svých možností 

je pasivní a  

nesamostatný 

 

 

 

3. Základní pravidla hodnocení chování 

• platí pro všechny žáky PRŠ 1 vyučované podle ŠVP  „Cesta“ 

• hodnocení chování žáka se odvíjí od komplexu jeho projevů ve škole, při školních akcích, 

reprezentaci školy 

• hodnocení chování žáka navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují 

a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě 

• hodnocení chování je klasifikací nebo slovní 

• kritériem pro hodnocení chování je dodržování základních pravidel slušného chování a 

dodržování vnitřního řádu školy během hodnotícího období 

• hodnocení probíhá s přihlédnutím k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka 

• nedostatky v chování žáka se projednávají v pedagogické radě  

• zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informováni třídním učitelem a učiteli 

jednotlivých předmětů: 

a) průběžně prostřednictvím žákovské knížky 

b) před koncem každého čtvrtletí  

c) okamžitě v případě mimořádných skutečností 

 

Hodnocení chování 



Chování žáka je hodnoceno těmito stupni: 

a)   1 -  velmi dobré 

b)   2 -  uspokojivé 

c)   3 -  neuspokojivé  

 

 

Stupeň 1 (velmi dobré) 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných 

přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své 

chyby napravit. 

 

Stupeň 2 (uspokojivé) 

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se 

dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; 

nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se i přes použití výchovných 

opatření dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje 

bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

 

Stupeň 3 (neuspokojivé) 

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se tak 

závažných přestupků proti školnímu rádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova 

nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně 

vzdělávací činnost školy. Zpravidla se dopouští dalších přestupků a nemá snahu své chyby 

napravit. V minulosti byla opakovaně udělena opatření k posílení kázně. 

 

Výchovná opatření 

- výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření 

 

Kázeňská opatření 

Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení 

žákovi uložit: 

a) napomenutí třídního učitele  

- bezprostředně po přestupku a to bez schválení pedagogické rady 

b) důtku třídního učitele  

- po projednání a schválení v pedagogické radě 

c) důtku ředitele školy 

- po projednání a schválení v pedagogické radě 

d) snížená známka z chování (po vyčerpání předcházejících opatření) 

- po projednání a schválení v pedagogické radě 

 

Při porušování školního řádu z důvodu nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek 

v době vyučování, v areálu školy, při akcích školy a mimoškolních aktivitách budou důtky 

třídního učitele a ředitele školy (případně snížená známka z chování) udělovány podle míry a 

druhu porušení na základě klasifikace tohoto přestupku. 

 

Žákům bude uloženo napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele 

školy podle míry přestupku a porušení školního řádu: 



- ojedinělé méně závažné přestupky (zapomínání, vyrušování, neslušné chování, drobná lež, 

drobný podvod); 

- opakované přestupky proti pravidlům slušného chování ke spolužákům, učitelům a ostatním 

pracovníkům škol; 

- opakované narušování průběhu organizačních jednotek vyučování, výchovy a vzdělávání; 

- porušování a neplnění pokynů a příkazů pedagogických pracovníků; 

- poškozování majetku spolužáků, učitelů, školy; 

- porušování pravidel používání mobilních telefonů daných řádem školy; 

- šikana vůči spolužákům; 

- hrubost a agresivita vůči spolužákům nebo učitelům; 

- neomluvené absence při vyučování, povinných akcí školy a mimoškolních aktivitách; 

- hrubá lež, podvod, krádež; 

- nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v době vyučování, v areálu školy,  

při akcích školy a mimoškolních aktivitách; 

- neuposlechnutí přímého a jasného příkazu, vydaného pedagogickým pracovníkem za účelem 

ochránit život nebo zdraví žáků a dospělých osob.  

 

Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění  

Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě vlastního podnětu jiné 

právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné 

ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný 

čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 

 

Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 

vyučujících žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za 

výrazný projev školní iniciativy nebo za déle trvající úspěšnou práci: 

a) běžná pochvala do žákovské knížky žáka 

b) pochvala třídního učitele 

c) pochvala ředitele školy 

d) pochvala na vysvědčení. 

 

Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo 

uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho 

zákonnému zástupci. 

Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do 

dokumentace školy. Udělení pochvaly ředitele školy a jiného ocenění se zaznamená  

na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. 

 

V Mohelnici, 1. 9. 2017     Mgr. Eva Bergová  

           ředitelka školy 

 

Aktualizace platné k 1. 9. 2020 jsou vyznačeny zeleně. 

 

V Mohelnici 25. 8. 2020                      Mgr. Eva Bergová                



                                                                                     ředitelka školy 

 

 


