
Školní řád /výňatek/ 
 
Práva žáků 

Žáci mají právo : 
1. Na vzdělání a školské služby podle školského zákona. 

2. Formulovat a vyjádřit svůj názor vhodnou formou s respektováním práv jiných osob. 

3. Na právní, sociální a výchovná opatření k ochraně před nebezpečnými a škodlivými vlivy. 

4. Vykonat opravnou zkoušku v případě odpovídajících kritérií. 

5. Využívat možnosti stravování ve školní jídelně. 

6. Být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 

7. Na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, může podat sám nebo prostřednictvím zákonného zástupce stížnost 

řediteli školy proti eventuálnímu ponižování, zesměšňování či šikanování. 

8. Na uvolnění z výuky tělesné výchovy ze zdravotních důvodů na základě žádosti zákonného zástupce, v případě 

dlouhodobějších problémů na základě lékařského doporučení. 

9. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělání, 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. 

10. Být volen do žákovské samosprávy. 

 
Povinnosti žáků : 

Žáci mají povinnost : 
1. Žáci jsou povinni řádně a včas docházet do školy a řádně se vzdělávat. 

2. Dodržovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. 

3. Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem. 

4. Účastnit se vyučování podle rozvrhu hodin. 

5. Respektovat zvonění, v případě, že se vyučující nedostaví, služba ohlásí nepřítomnost ve sborovně nebo v ředitelně. 

6. Plnit povinnosti služby podle pokynů třídního učitele. 

7. V průběhu vyučování a na akcích pořádaných školou respektovat zákaz : 

              a) přinášení, požívání a distribuování tabákových výrobků, alkoholických nápojů, 

              drog a jiných návykových látek 

              b) přinášení věcí ohrožujících zdraví a věcí nemajících souvislost s vyučováním 

              c) používání mobilního telefonu či jiných elektronických  zařízení  během výuky    

              d) o přestávkách nejsou povoleny žádné audio či video nahrávky 

              e) manipulace se zařízením školy pouze se souhlasem pedagoga     

8.   Nepoškozovat majetek školy a ostatních žáků. 

9.   Dodržovat zásady slušného a kulturního jednání. 

10. Udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy a třídy. Před odchodem ze třídy si uklidit 

pracovní místo a jeho okolí. 

11. Neopouštět před ukončením vyučování budovu školy bez vědomí vyučujících. 

12. Chovat se k sobě ohleduplně, neubližovat spolužákům ( hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči jiným žákům 

nebo pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností  

       stanovených zákonem č.561 Sb. - § 31, odst.3 ).  

13.  Žákovskou knížku udržovat v pořádku, jedná se o úřední dokument, denně ji nosit do školy a na vyzvání pedagoga ji 

vždy předložit. Ztráta ŽK se klasifikuje jako provinění proti školnímu řádu. 

            
    Povinnosti zákonných zástupců žáků:    

1. Zákonní zástupci žáka jsou povinni zajistit, aby žák docházel řádně do školy. 

2. Na vyzvání ředitele školy nebo jiného pedagogického pracovníka, se osobně zúčastnit projednání závažných otázek 

týkajících se vzdělávání. 

3. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by 

mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 

4. Oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. 

5. Doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. 

 
      Provoz a vnitřní režim školy : 

1. Školní budovy se otvírají v 7.45 hodin. 

2. Žáci přihlášení do ŠD  mohou přicházet od 6.00 hodin. 

3. Pokud mají žáci školní akci od 7.00 hod., vstupují do budovy a učebny pod dozorem příslušného pedagoga. 

4. Dojíždějící žáci v budově na Víseckém náměstí mohou před otevřením budovy pobývat ve ŠD ( na základě přihlášky ), 

žáci v budově v Jiráskově ulici mohou v případě nepříznivého počasí čekat v suterénu školy. 

5. Po vyučování nepobývají ve škole. ( Pokud někdo z pracovníků pobyt žáků povolí, vykonává i dohled.) 



6. Pokud žáci končí vyučování nebo školní akci mimo budovu školy, mohou být s vědomím rodičů propuštěni v místě, 

které je pro ně výhodnější. 

7. Po skončení dopoledního i odpoledního vyučování odvádí vyučující žáky do šatny. V budově v Jiráskově ul. odvádí 

vyučující do šatny  žáky i před hodinou tělesné výchovy, žáci pak čekají v přízemí.  Vychovatelky převádějí žáky 

z Víseckého nám. na oběd. Do ŠD předávají  žáky vyučující poslední hodiny. 

8. V průběhu vyučování chodí žáci do suterénu  pouze s vědomím pracovníků školy. O poledních přestávkách se v suterénu 

nezdržují. V době vyučování žáci bez souhlasu vyučujících neopouštějí školní budovu. 

9. Dohledy se drží podle zvláštního rozvrhu. V budově na Vísce je dohled před vyučováním a o první přestávce. Určený 

učitel dohlíží na žáky v přízemí i v patře. Při dalších přestávkách drží dohled třídní učitelky. Školník – školnice drží 

dohled u vchodu od otevření budovy do začátku vyučování.  

10. V budově v Jiráskově ul. koná dohled od 7.45 hod.  do 8.05 hod.- v šatnovém prostoru příslušná uklízečka. V přízemí 

vykonává dohled v této době školník a příslušná uklízečka. Před odpoledním vyučováním koná dohled v suterénu učitel 

podle rozvrhu. 

11. Budova na Víseckém nám. je průběhu vyučování uzamčena. Domácím telefonem je možno se  dozvonit do ŠD a učebny 

v přízemí. 

12. Při přecházení na vyučování mimo budovu čekají žáci v přízemí hlavní budovy. 

13. Žáci se při přecházení do učeben či jiných prostorů mimo školní budovu přezouvají do venkovní obuvi a na určeném 

místě zase do domácí obuvi. 

14. Všechny zájezdy, výlety, kurzy apod. schvaluje vedení školy ( tiskopis ). Vícedenní akce budou předkládány s nejméně 

3-týdenním předstihem. Každá akce bude řádně vyúčtována. 

15. Pracovníci školy se řídí ZP, pracovním řádem MŠMT, pracovním řádem školy a dalšími předpisy. 

16. Nemůže-li se žák z předem známých důvodů zúčastnit vyučování, předloží předem písemnou  (v ŽK)omluvu. Předem 

známou nepřítomnost delší jednoho dne oznámí zákonní zástupci včas  třídnímu učiteli  a vedení školy. 

17. Nepřítomnost žáka ( např. nemoc )  oznámí zákonný zástupce škole nejpozději do tří dnů. Každá takováto nepřítomnost 

musí být po skončení neprodleně písemně omluvena v žákovské knížce nebo obdobném školou používaném dokumentu. 

Pozdější omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné. 

18. Neomluvená nepřítomnost bude řešena kázeňským opatřením nebo sníženou známkou z chování, v případě neomluvené 

absence delší 10 dnů bude řešena ve spolupráci s orgány péče o dítě, případně Policií ČR. 

 
Pravidla omlouvání: 

Nemůže-li se žák z předem známých důvodů zúčastnit vyučování jedné vyučovací hodiny, předloží písemnou žádost zák.zástupců v žákovské 

knížce vyučujícímu. Předem známou nepřítomností na jeden den obdobně řeší třídní učitel. Při předem známé delší nepřítomnosti projednají 

uvolnění žáka zákonní zástupci s třídním učitelem i vedením školy /písemná žádost řediteli školy/. Každou nepřítomnost žáka ve škole 

omlouvají neprodleně zákonní zástupci písemně v ŽK. Pozdější omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné. 

Při odchodu k lékaři si žáka vyzvedne zákonný zástupce nebo požádá písemně o uvolnění, kde uvede, že přebírá odpovědnost za své dítě. 

V případě nemoci oznamují zákonní zástupci tuto skutečnost nejpozději do tří dnů. Pokud žák nemůže cvičit, oznámí tuto skutečnost zák.zást. 

písemně v žákovské knížce vyučujícímu. Žák zůstává přítomen na hodině. V případě, že lékař nedoporučí cvičení při hodině tělesné výchovy, 

může být žák z koncové hodiny uvolněn s písemným souhlasem rodičů v ŽK.  

Neomluvená nepřítomnost bude podle pokynu Ministerstva školství řešena s orgány péče o dítě, při delší neomluvené nepřítomnosti s policií. 

Školní řád je zveřejněn na internetu – www.2zshorovice.cz 

Ztráty likvidované pojištěním je nutné hlásit neprodleně a prokazatelně (žádost o náhradu s uvedením ceny a stáří ztracené věci, popř. doklad o 

zakoupení). Způsobí-li žák svévolně škodu na cizím majetku ve škole, tuto škodu nahradí (včetně poškozených učebnic). Žáci nenosí do školy 

předměty, které nesouvisí s vyučováním (hračky, skateboardy, kolečkové brusle aj.). 

Pokud má žák mob.telefon, či jiné obdobné elektronické zařízení, musí mít přístroj během výuky uklizený a vypnutý. O přestávkách nejsou 

povoleny žádné audio či video nahrávky. Za případnou ztrátu škola nenese odpovědnost.  

   

           

Mgr.Jiří Vavřička 

             ředitel školy 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     Vrácenka 

 
potvrzuji, že jsem byl seznámen s výňatkem školního řádu. V plném znění je školní řád k dispozici v budově 

školy nebo na www.2zshorovice.cz.  

 
 

Jméno žáka…………………………………..........................  třída………………………. 

 

 

 

 

 

     podpis zák. zástupců:…………………………………….. 

http://www.2zshorovice.cz/
http://www.2zshorovice.cz/

