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1. Práva a povinnosti žáků 

1.1 Práva žáků 

1) Žáci mají právo na vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský 

zákon) v platném znění. 

2) Žáci mají právo být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, znát kritéria 

hodnocení své práce. 

3) Žáci mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich 

voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy nebo školskou 

radu s tím, že ředitelka školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními 

těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit. 

4) Žáci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí 

jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich 

věku a stupni vývoje. 

5) Žáci mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se 

vzdělávání.  

6) Žáci mají právo na dodržování Úmluvy o právech dítěte. 

Přijata na Valném shromáždění OSN dne 20.11.1989, úmluvu o právech dítěte ratifikoval 

Parlament České republiky v březnu 1993. 

▪ Každé dítě má právo na svobodu projevu, myšlení a ostatní svobody. 

▪ Dítě má právo na odpočinek a volný čas, na hru a oddechové činnosti. 

▪ Dítě musí být chráněno před používáním drogy. 

▪ Každý, kdo je obviněn z trestného činu, se považuje za nevinného, dokud není 

zákonným postupem prokázána jeho vina. 

▪ Každý má úplně stejné právo, aby byl spravedlivě a veřejně vyslechnut 

pedagogickým pracovníkem. 

▪ Nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života, do rodiny, 

domova nebo korespondence. 

▪ Kázeň ve škole musí být zajištěna způsobem slučitelným s lidskou důstojností. 

▪ Výchova musí směřovat k rozvoji osobnosti dítěte. 

▪ Každý má nárok na stejné hodnocení za stejnou práci. 

▪ Vzdělání má směřovat k plnému rozvoji lidské osobnosti a k posílení úcty k lidským 

právům a základním svobodám. 

7) Žáci mají právo na ochranu svých osobních údajů. 

8) Žáci mají právo na ochranu před vlivy a informacemi, které negativně ovlivňují jejich 

rozumovou a mravní výchovu, před fyzickým násilím, psychickým násilím, sexuálním 

zneužíváním a návykovými látkami.  

9) Žáci mají právo omluvit se vyučujícímu na začátku hodiny, pokud se ze závažných 

důvodů nemohli připravit na vyučování nebo nebyli přítomni na předcházející hodině.  

10) Žáci mají možnost dojít si na WC do nejbližšího poschodí. 

11) Žáci mají možnost navštívit svého sourozence v jiné třídě se souhlasem svého třídního 

učitele. 

12) Žáci mají právo přinášet prostřednictvím učitelů, školního parlamentu nebo 

prostřednictvím schránky důvěry návrhy na změny a doplňky školního řádu. Se stížnostmi a 

žádostmi mají právo se obracet na třídního učitele, na ostatní pedagogické pracovníky, na 

VP a ředitelství školy.  

 

1.2 Povinnosti žáků 

1.2.1 Chování žáků  



1) Žák je povinen řádně docházet včas do školy a řádně se vzdělávat. Podle rozvrhu hodin 

účastnit se činností organizovaných školou. Začíná-li výuka v 8:00 hodin, je žák povinen být 

ve své třídě připraven na hodinu v 7:55.  

 

2) Dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a 

bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. 

3) Plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu 

s právními předpisy a školní řádem.  

4) Žák je povinen se ve škole slušně chovat k dospělým i jiným žákům školy, dbát pokynů 

pedagog. pracovníků a zaměstnanců školy. Hrubé slovní útoky žáka vůči zaměstnancům 

školy se vždy považují za závažné porušení školního řádu. Učitele, zaměstnance školy, 

studenty na praxi a všechny dospělé osoby žáci ve škole zdraví hlasitým pozdravem. 

Podle svých schopností se řádně a systematicky připravovat na vyučování a dodržovat řády 

odborných učeben. Žák je povinen se chovat řádně také mimo vyučování. 

5) Žákům se přísně zakazuje ubližovat dětem a šikanovat jiné děti ve škole i mimo ni. 

Porušování pravidel slušného chování bude postihováno podle závažnosti napomenutím 

třídního učitele, důtkou třídního učitele, důtkou ředitelky školy nebo sníženým stupněm 

z chování. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči spolužákům nebo 

pracovníkům školy se považují za závažné porušení školního řádu.  

6) Před ukončením vyučování (tj. i o přestávkách) nesmí žáci bez dovolení vycházet ze 

školní  budovy. 

7) Žáci musí být ve škole vhodně a čistě oblečeni. Žáci jsou povinni se přezout do zdravotně 

a hygienicky vhodných přezůvek a odložit v  šatní skříňce svrchní oděv a obuv.  

Vhodnými přezůvkami není sportovní obuv do tělocvičny nebo na hřiště. 

Je přísně zakázáno pohybovat se v budově školy a na všech akcích školy jízdou ve sportovní 

obuvi s kolečkem v podrážce. 

8) Žáci udržují jak ve školní budově, tak i v okolí školy pořádek. Nevyhazují papíry ani jiné 

předměty z oken.  

9) Žáci nenosí do školy cenné věci a větší částky peněz, ani předměty, které neslouží k výuce, 

zejména se přísně zakazuje nosit do školy předměty a přípravky, kterými mohou ohrozit 

zdraví svoje a svých spolužáků. Žáci nesmí mít během vyučování v uších sluchátka. Je 

zakázáno pohybovat se po budově školy se sluchátky v uších a pouštět hlasitě hudbu 

z mobilního telefonu nebo jiného zařízení. 

10) Žáci jsou povinni mít při vyučování vypnuté mobilní telefony a uložené v aktovce. 

Pokud bude žákem opakovaně (3x) toto nařízení porušováno, bude jeho povinností nechávat 

si mobilní telefon v osobní šatní skříňce uzamčený po celou dobu vyučování. 

Žáci mají zakázáno nosit mobilní telefony a další elektronická zařízení  do tělocvičny a na 

hřiště. Před hodinou Tv mají povinnost si je uložit do osobní uzamykatelné šatní skříňky. 

Týká se i necvičících žáků. Mobilní telefon ani další elektronická zařízení nejsou věcmi 

potřebnými k vyučování. Jsou osobní věcí žáka. Škola neručí za jejich případnou ztrátu nebo 

poškození, proto je žáci nenechávají volně položené bez dohledu. Během výuky a školních 

akcí není povoleno používání žádných elektronických zařízení ani osobních přehrávačů. Je 

zakázáno nahrávat, odposlouchávat a fotografovat spolužáky a všechny zaměstnance školy. 

11) Žáci si doma připravují věci na vyučování podle rozvrhu. Žákovská knížka 

zprostředkovává písemný kontakt školy se zákonným zástupcem žáka. Povinností žáka je 

nosit ŽK na každou vyučovací hodinu a udržovat ji v pořádku. Žák předkládá ŽK pravidelně 

ke kontrole zákonnému zástupci, který 1 x týdně potvrdí kontrolu svým podpisem. Žáci II. 

stupně mají klasifikaci ve Škole On Line. 

 

 



1.2.2 Zacházení s učebnicemi a školním majetkem 

1) Žáci mají možnost využívat veškeré učebnice, učební pomůcky včetně iPadů a zařízení 

školy pouze v souvislosti s výukou. Žák je povinen šetřit zařízení a ostatní majetek školy, 

chránit jej před poškozením a hospodárně zacházet se zapůjčenými učebními pomůckami 

(včetně iPadů). Na zařízení neinstaluje aplikace, bez pokynu vyučujícího nefotografuje ani 

nepořizuje videozáznam, nemění bezpečnostní kód zařízení. 

2) Žák je povinen nosit do školy učebnice a obstarat si školní potřeby podle rozvrhu hodin a 

pokynů učitelů. 

3) Žák je povinen zacházet se zapůjčenými učebnicemi šetrně, nepoškozovat je a po převzetí 

je zabalit. 

4) Neodevzdá-li žák na konci školního roku učebnice v odpovídajícím stavu nebo ztratí-li 

učebnici, jsou rodiče povinni učebnici uhradit (z části nebo zcela – dohoda mezi rodiči na 

základě jednání na TA). 

5) Žáci jsou povinni udržovat v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení třídy a školy, 

zacházet s nimi šetrně a neničit je, nemanipulovat s elektrickým osvětlením, zatemněním, 

přístroji a pomůckami bez přítomnosti učitele.  

6) Žáci jsou povinni každé poškození zařízení nebo závadu ve třídě ihned nahlásit třídnímu 

učiteli, případně dohledu na chodbě.  

7) Poškodí-li žák úmyslně školní majetek nebo způsobí škodu na školním pozemku nebo na 

víceúčelovém sportovišti, jsou rodiče povinni škodu uhradit (dojednáno na základě jednání 

se zástupci tříd a členy Školské rady).  

 

1.2.3 Povinnost ochrany zdraví  

1) Žák je povinen chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků. Žákům jsou zakázány všechny 

činnosti, které jsou zdraví škodlivé, např. kouření (včetně elektronických cigaret), pití 

alkoholických nápojů, používání omamných látek a drog. Žáci pod vlivem omamných a 

psychotropních látek (dále jen OPL) mají zakázán vstup do budovy školy. V případě 

porušení tohoto ustanovení bude žákovi snížena klasifikace z chování, případně bude 

zahájeno další řízení. Používání OPL osobami mladšími 18 let je v České republice 

považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů 

sociálně právní ochrany dětí. 

 a/ V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit 

zákonnému zástupci žáka. 

 b/ Škola je povinna oznámit orgánu sociálně právní ochrany dětí obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky. 

 c/ Distribuce dle § 187 trestního zákona a šíření OPL dle § 188 trestního zákona je 

v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola je povinna 

v takovém případě takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným 

oznámením věci policejnímu orgánu.  

 d/ V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní 

látku v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem, bude škola 

postupovat stejně jako v bodu c/. 

2) Žáci se k sobě chovají ohleduplně, společně s pedagogy se snaží již v zárodku zabránit 

šikanování a jiným formám ubližování. Při závažném porušení tohoto ustanovení může být 

žákovi snížena klasifikace z chování až na 3. stupeň. 

3) Žákům je zakázáno ve školních prostorách běhat, házet míčem či jinými předměty, lézt 

na střechu tělocvičny, na stromy ve školním areálu, provádět veškerou činnost, která by 

mohla vést ke zranění nebo škodě na majetku školy. 



4) Žáci, kteří se během přestávek pohybují volně v prostorech školy, musí dodržovat 

pravidla bezpečnosti a pravidla slušného chování. Je zakázáno běhat, házet míčem nebo 

jinými předměty. 

5) Žák každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásí 

ihned vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy. 

6) Žák hlásí nevolnost ihned vyučujícímu, třídnímu učiteli, dohledu na chodbě nebo 

kterémukoliv zaměstnanci školy. 

7) Žáci do odborných pracoven, tělocvičny a jiných tříd přecházejí ukázněně s vyučujícím, 

který je odvádí z jejich kmenové třídy. Vstupují dovnitř jen s vyučujícím. Dodržují řády 

odborných pracoven a řád tělocvičny. 

8) Žáci vstupují do tělocvičny po přezutí do vhodné sportovní obuvi, dodržují pravidla 

bezpečnosti a pokyny vyučujících.  

9) Žáci dbají na čistotu a dodržování hygienických pravidel ve škole, v celém areálu školy a 

jeho okolí. 

10) Žáci jsou povinni dodržovat všechna pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, 

s nimiž byli seznámeni na začátku školního roku třídními učiteli, před každou akcí mimo 

školu a před každými prázdninami.  

11) Žáci jsou povinni mít v žákovské knížce kromě identifikačních údajů zapsány tyto údaje: 

aktuální telefonní čísla zákonných zástupců do zaměstnání a domů a zdravotní pojišťovnu. 

Žáci jsou povinni mít v žákovské knížce kopii legitimace zdravotní pojišťovny a druhou 

kopii odevzdat TU. 

12) Ve všech prostorech areálu školy platí zákaz manipulace s otevřeným ohněm, zákaz 

přinášení a používání zábavné pyrotechniky, hořlavých kapalin, elektrických spotřebičů a 

dalších předmětů, které nejsou potřebné pro vyučování. 

13) Žákům není dovoleno manipulovat s elektrickým osvětlením, zatemněním, 

interaktivními tabulemi, PC na katedrách, přístroji a pomůckami bez přítomnosti učitele.  

14) Žáci nesmí manipulovat s žádnými zařízeními školy, zejména nesmí otevírat elektrické 

rozvaděče a skříňky požárních hydrantů, nesmí snímat z držáků přenosné hasicí přístroje ani 

s nimi jinak manipulovat. 

15) Při porušení povinností stanovených školním řádem může být uloženo NTU, DTU, DŘŠ, 

snížení stupně z chování. Postupováno bude vždy dle závažnosti porušení školního řádu. 

Rozhodující je usnesení PR. 

16) Důležitá tel. čísla:  1) linka bezpečí    800155555 

     2) linka důvěry    377462312 

     3) středisko výchovné péče,  

Karlovarská 67   377538185 

     4) hasiči     150 

     5) první pomoc    155 

     6) policie     158 

     7) zdrav. zařízení Bory   377423630 

     8) mezinárodní tísňové volání  112 

 

 

2. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků 

2.1 Práva zákonných zástupců 

1) Zákonní zástupci žáka mají právo být informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání 

svého dítěte a jeho chování.  

2) Zákonný zástupce žáka má právo na svobodnou volbu školy pro své dítě.  

3) Právo na informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím. 



4) Právo nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy. 

5) Zákonní zástupci žáků mají právo na poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících 

se vzdělávání podle Školského zákona. 

6) Zákonní zástupci žáků mají právo volit a být voleni za členy Školské rady.  

7) Mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí 

vzdělávání žáka. 

8) U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, 

formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření 

nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a 

školského poradenského zařízení.  

9) Zákonní zástupci žáka mají právo požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. 

10) Zákonní zástupci mají právo na ochranu osobních údajů o dítěti a rodině. 

11) Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, mohou požádat 

zákonní zástupci žáka o uvolnění z vyučování. Na jednu vyučovací hodinu může uvolnit 

žáka příslušný vyučující, na více hodin až 1 den třídní učitel. Na více než 1 den uvolňuje 

žáka ředitelka školy prostřednictvím třídního učitele na základě písemné žádosti rodičů s 

přihlédnutím k vyjádření třídního učitele. 

12) Na základě písemné žádosti zákonných zástupců může ředitelka školy uvolnit žáka zcela 

nebo z části vyučování některého předmětu, např. Tv, a to buď na celý školní rok, nebo na 

jeho část. Zároveň určí způsob zaměstnání žáka v době vyučování předmětu, ze kterého byl 

uvolněn, nebo na základě žádosti zákonných zástupců, jedná-li se o koncovou hodinu, může 

žáka zcela osvobodit. 

2.2 Povinnosti zákonných zástupců 

1) Zákonní zástupci žáka jsou povinni zajistit pravidelnou docházku svého dítěte do školy. 

2) Zákonní zástupci žáka mají povinnost zajímat se o průběh vzdělávání a chování svého 

dítěte, sledovat klasifikaci ve Škole OnLine, na vyzvání pedagogického pracovníka se 

dostavit do školy k projednání záležitostí, které se týkají jejich dítěte. 

3) Podle zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) § 22, odst. 3 jsou povinni oznamovat 

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

v těchto údajích. 

4) Zákonní zástupci žáka jsou povinni informovat školu o zdravotním stavu dítěte a všech 

skutečnostech, které jsou pro školu důležité k zajištění ochrany zdraví žáka a k zabezpečení 

vhodného způsobu vzdělávání. 

5) Pokud zákonní zástupci požadují uvolnění žáka I. stupně v průběhu vyučování, pak si 

musí žáka sami ze školy vyzvednout. Ve vrátnici se zapíší do knihy návštěv a uvedou i jméno 

dítěte. 

6) Nepřítomnost žáka (i pozdní příchody do školy) omlouvá jeho zákonný zástupce. 

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování, např. pro onemocnění, je zákonný zástupce žáka 

povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů (včetně sobot, nedělí a prázdnin) oznámit důvod 

nepřítomnosti a předpokládanou dobu nepřítomnosti třídnímu učiteli (lze i telefonicky nebo 

e-mailem, případně do kanceláře školy). Pokud tak neučiní, budou hodiny nepřítomnosti 

žáka ve škole vykazovány jako neomluvené. V odůvodněných případech (zejména je-li 

žákova absence ve škole příliš vysoká) může  škola požadovat lékařské potvrzení o nemoci 

žáka či jiný úřední doklad. Po návratu žáka do školy zákonný zástupce doloží důvody 

nepřítomnosti písemně na omluvném listu v žákovské knížce v den návratu do školy 

(nejpozději do dvou dnů). Doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci lékařem je pouze 

součástí omluvenky napsané zákonným zástupcem žáka v žákovské knížce. 

7) Pokud rodiče potřebují projednat školní záležitosti s některým z pedagogických 

pracovníků, domlouvají si předem návštěvu školy na dobu mimo vyučování příslušného 

pedagoga. 



 

3. Pravidla vzájemných vztahů mezi pedagogickými 

   pracovníky a zákonnými zástupci žáků 

1) Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové 

pokyny, které bezprostředně souvisejí s plněním školního vzdělávacího programu, školního 

řádu a dalších nezbytných organizačních opatření. 

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

informace o žákovi (zdravotní způsobilost, …), jsou důvěrné. Všichni pedagogičtí pracovní 

se řídí GDPR, nařízením o ochraně osobních údajů. 

3) Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastňují třídních aktivů a konzultací, na kterých 

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

nepřítomnosti pedagogický pracovník zajistí, aby zákonní zástupci byli informováni jiným 

způsobem, nebo v náhradním termínu. 

4) Není přípustné, aby rodiče s výjimkou konání třídních aktivů a konzultací vstupovali do 

školní budovy a volně se zde pohybovali. Rodiče žáků mají přístup pouze do vstupního 

prostoru školy, ve vrátnici nebo v kanceláři ohlásí důvod své návštěvy. Pokud rodiče žáků 

potřebují projednat otázky prospěchu a chování osobně s vyučujícími, předem dotyčného 

učitele o svém požadavku informují. Učitel rodiče žáků v budově školy doprovází, rodiče 

žáků se vstupem do školy provedou zápis do knihy návštěv – vrátnice školy. 

Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlížejícími zaměstnanci 

školy zajištěna kontrola přicházejících osob; při odchodu žáků z budovy dohlížejí 

pedagogové podle plánu dohledů, při ukončení vyučování vyčkají do odchodu posledního 

žáka. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit 

důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během 

provozu školy jsou všechny vchody do budovy uzavřeny. 

 

 

4. Postup při ztrátě věci ve škole 

   nebo během školní akce 

1) Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí. 

2) Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě musí ohlásit tuto skutečnost vyučujícímu, 

třídnímu učiteli nebo učiteli, který vykonává dohled na chodbě. 

3) Krádež je protiprávní jednání a jakmile se škola o takovém jednání dozví, je povinna tuto 

skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučit zákonnému zástupci 

poškozeného žáka, aby se na tyto orgány obrátil. 

4) Pedagogický pracovník o události pořídí záznam na základě výpovědi poškozeného. 

5) V případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně právní ochrany dětí 

a orgánům činným v trestním řízení.  

6) Pokud se nepovede věc najít, oznámí třídní učitel ztrátu v kanceláři školy a hospodářka 

školy sepíše za spolupráce třídního učitele záznam o pojistné události. 

7) Zákonný zástupce žáka doloží cenu ztracené věci paragonem nebo čestným prohlášením, 

které odevzdá v kanceláři školy. 

8) Hlášení pojistné události vyřizuje s pojišťovnou hospodářka školy. 

 

5. Režim ve škole 

5.1 Režim činnosti ve škole 

1) Vyučování začíná v 8 hodin. Vstup žáků do školy je v 7.40 hodin. Po příchodu žáci odloží 

svrchní oděv do šatních skříněk, přezují se a ihned odcházejí do tříd. V průběhu vyučování 

je žákům vstup k šatním skříňkám povolen pouze se svolením vyučujícího. Ve skříňkách 



udržují žáci pořádek, zodpovídají za její neničení. Každé poničení nebo ztrátu klíče jsou 

povinni nahradit. 

Žákům je umožněn vstup do budovy 20 minut před začátkem dopoledního vyučování a 50 

minut před začátkem odpoledního vyučování.  

Žáci přicházejí tak, aby při 1. zvonění v 7.55 h byli ve třídách. 

Pokud vyučování začíná v 7,05 h, žáci nevcházejí jednotlivě do budovy, ale vyčkají příchodu 

učitele před školní budovou v 7,00 h. Během této doby se žáci chovají ukázněně na 

prostranství před školou. Začíná-li žákům vyučování v 8.55 h, je jim povolen vstup do školní 

budovy teprve po skončení 1. vyučovací hodiny, tj. v 8.45 h. Dohled nad žáky je zajištěn po 

celou dobu jejich pohybu ve školní budově, přehled dohledů je vyvěšen na všech úsecích, 

kde dohled probíhá. O přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním škola zajišťuje 

dohled nad žáky.  

2) O přestávce před každou vyučovací hodinou si žáci připraví potřebné pomůcky na lavici. 

Při vstupu učitele do třídy a při jeho odchodu zdraví žáci povstáním. 

Nepřítomnost učitele ve třídě do 5 minut hlásí žák pověřený třídním učitelem zástupcům 

ředitelky, ředitelce školy nebo v kanceláři školy.  

Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se 

zařazuje přestávka v délce 25 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním 

trvá 50 minut. 

3) Do sborovny nemají žáci přístup.  

4) Během vyučování je nutné ve třídách větrat, větrání velkými křídly oken provádějí pouze 

pedagogičtí pracovníci. Žáci mají zakázáno větrat velkými křídly oken. O malých 

přestávkách žáci zůstávají ve třídě (možnost nákupu v automatu), nepobíhají, nekřičí. O 

hlavní přestávce po 2. vyučovací hodině se procházejí po chodbách, v případě příznivého 

počasí odcházejí třídy na školní hřiště, a to pouze pod dohledem třídního učitele. Dále mohou 

žáci využít stolů ke hře stolního tenisu.  

5) Po skončení vyučování jsou žáci povinni za dohledu vyučujícího uklidit třídu, smazat 

tabuli, urovnat stolky a židle, řádně uzavřít okna. K šatním skříňkám odcházejí všichni 

seřazeni za doprovodu učitele. 

6) Žáci přecházejí do odborných pracoven a tělocvičny v závěru přestávky, a to pod vedením 

učitele. Při pracovním vyučování a tělesné výchově se žáci převlékají do pracovního či 

sportovního úboru včetně obuvi. 

7) Za čistotu a vzhled třídy během vyučování zodpovídá každý žák, stejně tak zodpovídá za 

udržování čistoty a pořádku na WC. 

8) Žákům není dovoleno zdržovat se v době mimo vyučování v prostorách školy. 

9) Žáci po skončení vyučování, kromě žáků školní družiny, odcházejí samostatně na základě 

souhlasu rodičů do budovy 10.  školní jídelny na nám. Míru 4. 

10) Žáci mají zakázáno ukládat jízdní kola, koloběžky, kolečkové brusle a skateboardy ve 

školní budově a v areálu školy (škola za jejich poškození a ztrátu neručí). 

11) Žáci se aktivně podílejí na třídění odpadu, využívají k třídění nainstalovaných nádob 

v budově školy. 

 

5.2 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 

1) Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, 

pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, 

může ředitelka školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze pokud je 

zletilý a způsobilý k právním úkonům. 

2) Nejvyšší počet žáků ve třídě je obecně 30, škola má podle § 23, odst. 3, zákona č. 561/2004 

Sb., školského zákona zřizovatelem schválenou výjimku a maximální počet žáků ve třídě 



školy je 32, při zachování bezpečnostních a hygienických předpisů. Při výuce cizích jazyků 

je nejvyšší počet žáků ve skupině 24. 

3) Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských 

služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich 

zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikových projevů chování žáků. 

4) Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo 

souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům nezbytné 

informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.  

5) Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 4; 

vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. 

6) Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým 

vedením bez dohledu učitele. 

7) Při výuce na všech sportovištích školy, všech odborných pracovnách a na pozemcích 

zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem 

odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první 

vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O 

poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení o BOZ žáků a PO se provádí 

rovněž před každou akcí mimo školu.  

8) Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, 

poskytovat první pomoc. 

9) Všichni zaměstnanci školy chrání žáky před všemi formami špatného zacházení, 

sexuálním násilím a zneužíváním. Dbají, aby žáci nepřicházeli do styku s materiály a 

informacemi pro ně nevhodnými Nevměšují se do jejich soukromí. Chrání žáky před 

nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním 

jinak špatně zacházeno, spojí se s orgány sociálně právní ochrany dítěte, případně policií. 

Speciální pozornost věnují ochraně před návykovými látkami.  

10) Učitelé sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka nebo úrazu 

informují bez zbytečných průtahů zákonné zástupce postiženého žáka. Při úrazu poskytnou 

žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení 

školy. Vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Nemocný 

(zraněný) žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé 

osoby. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl svědkem, nebo který 

se o něm dověděl první. 

 

5.3 Režim při akcích mimo školu 

1) Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje 

vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy – pedagogickým 

pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým 

pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 

2) Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo 

místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený 

vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým 

potřebám žáků. 

3) Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu 

osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku 

z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

žáků ředitelka školy. 

4) Za dodržování předpisů o BOZ žáků odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelkou 

školy. 



5) Každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog se 

zástupci ředitelky školy, zejména s ohledem za zajištění BOZ žáků. Akce se považuje za 

schválenou uvedením v týdenním plánu práce školy, kde jsou zároveň s časovým rozpisem 

uvedena jména doprovázejících osob.  

6) Při přecházení žáků na místa vyučování a při akcích konaných mimo budovu školy se 

žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito 

akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy 

tříd, lyžařské kurzy, 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. 

Pro pořádání mimoškolních akci platí směrnice školy zahrnující i oblast bezpečnosti a 

ochrany zdraví žáků:    

▪ směrnice pro školy v přírodě, 

▪ lyžařské výcvikové kurzy, 

▪ školní výlety, 

▪ výjezdy do zahraničí. 

7) Součástí výuky je každoročně výuka plavání v 3. – 4. ročníku a lyžařský výcvik ve 

spojeném 7. a 8. ročníku – 1x za 2 roky podle zájmu žáků. Do výuky mohou být zařazeny 

také další aktivity jako  bruslení, školy v přírodě atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze 

žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné lékařské potvrzení ne 

starší jednoho roku.  

8) Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně 

klasifikace a vysvědčení. 

9) Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na 

soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka 

nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor. 

 

6. Závěrečná ustanovení 

1) Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení 

žákovi uložit:  a/ napomenutí třídního učitele (NTU) 

   b/ důtku třídního učitele (DTU) 

   c/ důtku ředitelky školy (DŘŠ) 

   d/ snížení klasifikace z chování 

Škola neprodleně oznámí uložení výchovného opatření a jeho důvody prokazatelným 

způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy. 

Kázeňská opatření za neomluvené hodiny: 

a/ DTU – 1 až 15 neomluvených hodin 

b/ DŘŠ – 16 až 25 neomluvených hodin 

c/ II. stupeň z chování – 26 až 40 neomluvených hodin 

d/ III. stupeň z chování – 41 a více neomluvených hodin 

2) Školní řád je závazný pro žáky a pedagogy 10. základní školy Plzeň.V případě potřeby 

bude doplněn nebo upraven, pravidelně kontrolován vždy se začátkem dalšího školního 

roku. 

3) Školní řád je uložen u vedení školy pro potřeby rodičovské veřejnosti a ve všech 

kabinetech pro potřeby zaměstnanců školy. 

Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy a na nástěnce ve vestibulu školy. 

 

 

Plzeň 29. 8. 2019       Mgr. Zdeňka Krausová 

         ředitelka školy 


