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Řád školy 
Platnost od 4. 9. 2017 

1. Obecná ustanovení  

Školní řád je souhrn závazných vnitřních pravidel platný pro všechny žáky školy, a to i v době 
mimoškolních akcí organizovaných školou.  

Žáci se řídí též pokyny dalších vnitřních předpisů školy, jako jsou řády pracoven (tělocvična, počítačová 
učebna, učebna fyziky a chemie). 

2. Práva žáků 
Žák má právo: 
• na kvalitní vzdělání  
• s vědomím dospělého pracovníka školy užívat veškeré materiální vybavení školy a prostředky, které škola 

vlastní ke vzdělávání, v případě úmyslného poškození školního majetku bude způsob náhrady škody 
projednán se zákonnými zástupci žáka 

• na zachování diskrétnosti a na ochranu osobních údajů  
• na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání 
• na přímé a důstojné jednání vyučujících i všech pracovníků školy a na řádné řešení problémů 
• na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí 
• na vyjadřování vlastního názoru formou, která je v souladu se zásadami slušného chování 
• na pomoc v případě nejasností v učivu 
•  zapojit se do všech aktivit, které škola nabízí  
•  vyžádat si při déletrvající absenci nebo při studijních obtížích konzultace s vyučujícími dle možnosti jejich 

rozvrhů 
• obrátit se na třídního učitele nebo vedení školy v případě pocitu křivdy či nespravedlnosti 
•  požádat ředitelku školy, nebo vyučujícího o přezkoušení, pokud se domnívá, že hodnocení vyučujícího 

není objektivní 
•  zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich 

prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními 
těchto samosprávných orgánů zabývat  

• přicházet s nápady, podněty a návrhy, které se týkají činnosti školy nebo třídy, a to buď k třídnímu učiteli, 
nebo řediteli školy 

• žák se specifickými vzdělávacími potřebami má právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření 
školou a školským zařízením 

 
3. Povinnosti žáků 
• žák je zodpovědný za svoje studijní výsledky a chování, řádně a systematicky se připravuje na vyučování, 

v případě, že se žák nemohl z vážných důvodů připravit na vyučování, omluví se na začátku vyučovací 
hodiny 

• žáci dodržují pravidla hygieny a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti ve škole, pokud se stane 
úraz, neprodleně ho oznámí vyučujícímu 



• jsou zakázány činnosti zdraví škodlivé a zakázané zákonem – kouření, pití alkoholických nápojů, užívání 
návykových látek 

• žáci dodržují pravidla slušného chování – zdraví všechny dospělé osoby přiměřeným pozdravem, slušně 
komunikují se zaměstnanci školy i se spolužáky 

• žáci chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností a aktivit souvisejících s 
výukou  

• žáci chodí do školy vhodně a čistě upraveni a oblečeni, vzájemné kontakty sexuální povahy a vyzývavé 
oblečení do školy nepatří 

• žáci dbají vždy pokynů vyučujícího, nenarušují vykřikováním nevhodných poznámek a hlukem průběh 
vyučování, pokud bude žák svým chováním výrazně narušovat průběh vyučování, může mu vyučující zadat 
samostatnou práci, kterou bude žák vykonávat po určenou dobu individuálně pod dohledem jiného 
pedagogického pracovníka na určeném místě 

• požívání jídla je při vyučování zakázáno, nápoje mohou žáci pít se souhlasem učitele 
• žáci udržují pořádek a čistotu ve třídách, nepoškozují zařízení školy, se školními potřebami a učebnicemi 

zachází šetrně 
• žáci se aktivně účastní výuky a podílejí se na pozitivní atmosféře 

 
Nepřípustné chování 

• projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání 
informačních technologií, znevažování důstojnosti, apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli 
(žáci i dospělí), jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou 
považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. V případě zjištění takovýchto projevů chování škola 
svolává výchovnou komisi, jsou informováni zákonní zástupci a dle platných zákonů má škola ohlašovací 
povinnost vůči dalším institucím – orgán sociálně-právní ochrany dítěte, Policie ČR.  

• ve škole je zakázáno užívání drog, jejich nabízení, prodej, distribuce, či propagace (např. na oblečení). Pití 
alkoholu a kouření je nepřípustné. V případě podezření na požití návykové látky, případně jejího přinesení 
do školy, škola kontaktuje zákonného zástupce. S jeho souhlasem může škola dát podnět Policii ČR k 
prošetření. Pokud bude podezření potvrzeno, bude chování hodnoceno sníženou známkou. Ve vnitřních i 
vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. V případě přistižení při konzumaci tabákových výrobků v 
prostorách školy nebo v době školního vyučování, třídní učitel informuje zákonného zástupce. V závažných 
případech (zejména s ohledem na věk a chování dítěte) a jestliže se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán 
sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností. Toto opakované chování bude považováno za hrubé 
porušení školního řádu, o výchovném opatření, nebo o snížené známce z chování  hlasuje pedagogická 
rada, ředitel po projednání na pedagogické radě rozhoduje.  

• Do školy je zakázáno přinášet věci, které by mohly ohrozit zdraví či způsobit úraz (např. ostré předměty, 
laserová ukazovátka apod.) nebo věci, které nesouvisejí s výukou. Takové věci budou odebrány a vráceny 
dle rozhodnutí učitele (popř.  na vyžádání rodičů). 

• Stejně je nepřípustné přinášet do školy větší částky peněz a cenné věci. V případě jejich ztráty nenese škola 
právní odpovědnost. 

•  Mobilní telefony, tablety, notebooky a podobná zařízení lze používat během vyučovacích hodin pouze se 
souhlasem učitele, jinak musí být vypnuty a uloženy v aktovce. O přestávce lze mobilní telefony používat 
výhradně k telefonování, a to pouze v naléhavých případech a se souhlasem učitele.  Škola neručí za jejich 
případnou ztrátu či poškození. Je zakázáno natáčení a nahrávání spolužáků a pedagogů během výuky či o 
přestávkách a umisťování těchto nahrávek na sociální sítě. Výjimku tvoří natáčení výukových videí pod 
vedením učitele a se souhlasem rodičů.  
 

4. Práva a povinnosti zákonných zástupců 
Zákonní zástupci mají právo  
• na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání  
• volit a být voleni do školské rady  
• vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí 
• na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dětí  



• na podání žádosti o komisionální přezkoušení žáka v případě, že nesouhlasí s hodnocením vyučujícího, a to 
nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do tří 
pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení 

• na přímé a profesionální jednání ze strany vyučujících 
 

Zákonní zástupci jsou povinni 
•  zajistit  řádnou docházku svého dítěte do školy  
•  sledovat  minimálně jednou týdně hodnocení studijních výsledků a chování svého dítěte v ŽK 

 (elektronická a papírová) 
•  na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte  
•  informovat  školu o změně zdravotní způsobilosti a zdravotních obtížích dítěte,  dokládat důvody 

nepřítomnosti dítěte ve vyučování v souladu se školním řádem 
• oznamovat  škole další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny  

těchto údajů 
 
4. Docházka do školy 
• Žák je povinen zúčastnit se výuky podle rozvrhu hodin, do školy přichází nejméně 15 minut 

před zahájením školního dne, na vyučovací hodiny přichází nejpozději 5 minut před zahájením vyučování a 
dále před zvoněním na další hodiny, po zvonění je na svém místě, má připraveny potřebné věci 
k vyučování. 

• Z vyučování může být žák uvolněn během dne pouze při osobním převzetí rodičem nebo na základě 
předběžné písemné žádosti s uvedením data, hodiny uvolnění a podpisem rodičů. Při nedodržení tohoto 
postupu nemůže být uvolněn. Ze školní budovy odchází se souhlasem třídního učitele, v případě jeho 
nepřítomnosti se souhlasem zástupkyně ředitelky školy. Z odpoledního vyučování musí být omluven 
stejným způsobem, tedy nejpozději před začátkem odpoledního vyučování. Nepřítomnost na odpolední 
výuce bez předchozí žádosti rodičů bude považována za neomluvenou hodinu.  

• Nepřítomnost žáka ve škole jsou rodiče povinni neprodleně oznámit a po ukončení absence omluvit 
písemně v papírové či elektronické žákovské knížce nebo v omluvném listě nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak je v pravomoci třídního učitele počítat tuto absenci za neomluvenou. V nejasných případech má 
třídní učitel právo si vyžádat doložení nepřítomnosti (lékařem, sportovním klubem, …). V případě 
nevěrohodného dokladu potvrzujícího důvod nepřítomnosti žáka může ředitel školy požádat o spolupráci 
věcně příslušný správní orgán.  

• Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Zákonní zástupci požádají o 
uvolnění z vyučování. Na ozdravný pobyt např. na horách, u moře mimo dobu prázdnin je nutné, aby 
rodiče podali písemnou žádost řediteli školy. Zameškané učivo si žák musí doplnit sám.  

• Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví 
ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo povolí vzdělávání podle 
individuálního vzdělávacího plánu podle §18. Zákonný zástupce je povinen vytvořit pro stanovené 
vzdělávání podmínky.  

• Jestliže zamešká žák více než 30% výuky v jednom předmětu, nespolupracuje se školou, neplní zadané 
úkoly, bude klasifikován až po přezkoušení z učiva za zameškané období. V prvním pololetí nejpozději do 
dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první 
pololetí nehodnotí. Náhradní termín za druhé pololetí – hodnocení musí být provedeno nejpozději do konce 
září. V období měsíce září žák navštěvuje nejbližší vyšší ročník, popř. znovu devátý ročník.  
 

5. Školní dokumenty  
• Žák pravidelně nosí do školy žákovskou knížku (žák 1. stupně), omluvný list (žák 2. stupně), které 

předkládá na vyzvání vyučujícímu. Pokud je výjimečně zapomene, předloží je následující den. Opakuje-li 
se zapomínání ŽK nebo omluvného listu, informuje učitel rodiče písemnou formou. Ztrátu ŽK nebo 
omluvného listu žák neprodleně oznámí TU a zajistí si vystavení duplikátu u vedení školy včetně doplnění 
klasifikace v ŽK od všech vyučujících. Žáci 2. stupně jsou informováni o svých známkách v elektronické 
ŽK, ke které dostávají přístupové adresy a hesla. V případě ztráty se žák obrátí na třídního učitele nebo 



vedení školy. Rodiče žáků 2. stupně, kteří nemají přístup k internetu, dostávají po dohodě výpis z 
elektronické žákovské knížky 1x za 14 dní.  
 

6. Provoz a režim školy 
• Budova školy se otevírá v 7.25 hodin. 
• Vyučování začíná v 7.50 hodin, budova se poté zamyká. 
• Žáci se přezouvají v šatnách, své věci zamykají do skříněk, ve kterých udržují pořádek, v šatnách se žáci 

zbytečně nezdržují. 
• Žáci jsou ve třídě nejpozději 5 minut před zahájením vyučování, po zvonění jsou na svém místě a mají 

připraveny potřebné věci k vyučování. 
• Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve škole, přehled dohledů je vyvěšen na všech 

úsecích, kde probíhá. 
• Po dobu vyučování žáci samostatně nevycházejí z budovy školy. 
• Ve školní jídelně žáci respektují pokyny pracovníků jídelny, provoz je stanoven řádem ŠJ.  
• Bez pokynu učitele nesmí žáci otevírat okna a z otevřených oken se vyklánět nebo na ně sedat. Nesmí lézt 

po lavicích, stoupat na židle, házet předměty, běhat po schodech, manipulovat se zásuvkami, vypínači a 
elektrickými spotřebiči (počítači, interaktivními tabulemi, …) bez pokynu učitele.  

• Z důvodů bezpečnosti žáků i dospělých je v budově školy zakázáno hrát jakékoliv hry omezující provoz 
nebo ohrožující bezpečnost. 

•  V budově 2. stupně nemají žáci přístup do suterénu školy bez dozoru učitele, kde je umístěn server, 
kotelna a provozní místnosti pro školníka a uklízečky. Rovněž je zakázáno odcházet ze školy únikovým 
východem (neplatí v případě evakuace školy). 

•  V budově 1. stupně nemají žáci přístup na půdu a příslušné schodiště, do kotelny a do sklepa.  
• Během malých přestávek nepřecházejí žáci bez vědomí vyučujícího, který vykonává dohled, do jiných 

podlaží.  
• Polední přestávka není součástí povinného vyučování, během ní mohou žáci opustit budovu školy nebo se 

mohou zdržovat ve školním klubu, nebo jiném určeném prostoru, kde je vykonáván pedagogický dohled.  
• Veškeré místnosti určené k výuce využívají žáci s vědomím dospělého pracovníka školy - zejména 

knihovnu, výpočetní techniku, školní hřiště, školní družinu. Respektují vnitřní řády těchto pracoven. Do 
učeben počítačů, knihovny a školní družiny vstupují pouze v přítomnosti učitele. 

•  Před hodinou tělesné výchovy čekají na učitele na místě určeném vyučujícím. Do tělocvičny a na hřiště 
odcházejí v doprovodu učitele a také po ukončení vyučovací hodiny společně přicházejí zpět do budovy 
školy. V tělocvičně se přezouvají do sportovní obuvi, kterou nepoužívají venku, cvičí v požadovaném 
cvičebním úboru. Respektují bezpečnost a pravidla chování dle poučení učitele.  

 
7. Základy společenských pravidel 

• Vstoupíš-li – pozdrav, odcházíš-li – rozluč se 
• Chovej se zdvořile, chceš-li – řekni prosím, dostaneš-li – řekni děkuji 
• Nikomu neubližuj – jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu 
• Vyjadřuj se slušně, vulgární vyjadřování vůči komukoli je nepřípustné 
• Chovej se tak, abys nezpůsobil úraz sobě ani nikomu jinému 
• Neboj se překonávat překážky, neboj se neúspěchu 
• Nečiň jiným to, co nechceš, aby bylo tobě činěno 
• Mluv pravdu – lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří 
• Nepoškozuj práci druhých 

 
Všichni jsme jeden tým – ZŠ Vrané nad Vltavou, snažme se, abychom byli týmem úspěšným. 

 
Ve Vraném nad Vltavou 31. 8. 2017 
Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2017 



        


