Školní řád
Legislativní rámec
V souladu se zněním ustanovení § 30, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), vydává ředitelka Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres
Svitavy tento Školní řád.
Závaznost a účinnost
Tento školní řád je závazný pro všechny žáky, zaměstnance školy a zákonné zástupce žáků a osoby pověřené
výchovou (dále jen zákonný zástupce).
Článek 1
Úvodní ustanovení
Školní řád je základní normou organizace. Upravuje


podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti
o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,



provoz a vnitřní režim školy,



podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před
projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí – příloha č. 2,



podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků,



pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - příloha č. 1.

Článek 2
Práva a povinnosti žáků školy
2.1. Žáci mají právo (§21 školského zákona):


na vzdělávání a rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností;



využívat zařízení školy pro efektivní vzdělávání a další sebevzdělávání;



na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání; konzultaci s vyučujícími, na informace a
poradenskou činnost v záležitostech týkajících se vzdělávání (toto zajišťují učitelé, výchovný poradce,
kariérový poradce), na speciální péči dle projektu zpracovaného výchovným poradcem a příslušnými
vyučujícími, jedná-li se o žáky, u nichž byla diagnostikována porucha učení nebo chování,



vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, svá vyjádření
adresují kompetentní osobě – učiteli příslušného předmětu, třídnímu učiteli, ředitelce školy,
výchovnému poradci, kariérovému poradci, školské radě. Tito jsou povinni jejich vyjádření věnovat
pozornost. Vznášet připomínky mohou žáci sami, prostřednictvím svých zákonných zástupců nebo
prostřednictvím Dětské rady školy.



zakládat v rámci školy samosprávný orgán žáků – Dětskou radu školy, volit její členy a být do nich
voleni – volby se konají vždy v prvním zářijovém týdnu, v každé třídě žáci volí svého zástupce a jeho
náhradníka. Prostřednictvím tohoto orgánu se žáci obracejí na ředitelku školy se svými stanovisky a
vyjádřeními. Ředitelka školy je povinna se těmito stanovisky a vyjádřeními zabývat. Setkání zástupců
Dětské rady školy se koná 1x za 14 dní, svolává je metodik prevence (dříve ředitelka školy), pokud by
byl dlouhodobě nepřítomen, výchovný poradce ( dříve zástupce ředitele). Z jednání se pořizuje zápis.



na ohleduplné, zdvořilé a čestné jednání ze strany pedagogů a spolužáků,
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být chráněni před jakoukoliv formou diskriminace. Šikana, rasismus, xenofobie a netolerance vůči odlišnosti je
v jakékoliv formě nepřípustná.
být seznámeni se všemi předpisy, které vydává škola a které se týkají jejich pobytu a činností ve škole. Žáci 2. 9. ročníku budou seznámeni proti podpisu, žáci 1. ročníku proti zápisu, neboť neumí psát.

2.2 Žáci mají povinnost (§22 školského zákona):


řádně docházet do školy nebo na jiný školou stanovený program, řádně se vzdělávat, účastnit se výuky podle
rozvrhu hodin a být na výuku připraveni podle pokynů vyučujících. Účast na vyučování nepovinných předmětů,
docházka do zájmových kroužků a do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se mohou vždy ke
konci pololetí, ze školní družiny kdykoliv (směrnice),



být vybaveni potřebnými pomůckami, učebnicemi, sešity, školními potřebami včetně žákovské knížky dle
rozvrhu hodin a pokynů učitelů,



dodržovat školní řád, řády PC pracovny, tělocvičny, jazykové pracovny, pokyny pro práci v jednotlivých
předmětech, vnitřní řád školní družiny a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž
byli seznámeni, řídit se jimi ve všech prostorách školy i při akcích, které škola pořádá nebo na něž žáky
vyšle, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob, aby neomezovali a neohrožovali své
spolužáky a dospělé osoby. Za prostory školy se považují: budova školy se všemi částmi, školní dvůr.



plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu se školním řádem a právními předpisy,



chovat se k sobě navzájem i k zaměstnancům ohleduplně, slušně, respektovat individuální zvláštnosti a
odlišnosti. Prokázané projevy diskriminace, nepřátelství, násilí, úmyslné ublížení na zdraví nebo šikanování
spolužáků budou posuzovány vždy jako hrubé porušení školního řádu a po posouzení jejich závažnosti
řešeny i ve spolupráci s Policií ČR a pracovníky OSPOD. Hrubé slovní nebo fyzické útoky žáka vůči
žákům či zaměstnancům (dříve pracovníkům) školy se vždy považují za hrubé porušení povinností
stanovených tímto zákonem.



šetrně zacházet se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné
poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče žáka,
který poškození způsobil. Každé poškození nebo závadu na majetku školy hlásí žák vyučujícímu nebo ped.
dohledu, případně třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy.

žákům je zakázáno








nosit do školy předměty, které nemají přímý vztah k vlastní vzdělávací činnosti školy (nevhodné a drahé předměty,
předměty nebezpečné povahy),
používat elektrické zařízení a manipulovat s ním, manipulovat s elektrickými přístroji, manipulovat s žaluziemi a
okny bez povolení zaměstnanců školy,
odkládat cenné předměty, mobilní telefony, elektroniku, peníze do šaten nebo šatních skříní,
nosit do školy zápalné prostředky (zapalovač, zápalky), třaskaviny a pyrotechnické zábavné prostředky, nosit do
školy zbraně všeho druhu a jejich napodobeniny včetně vzduchových a plynových pistolí, nožů, kovových šipek
apod., injekční stříkačky, spreje,
vnášet do areálu školy návykové látky, alkohol, cigarety včetně elektronických, manipulovat s nimi, požívat je,
používat je,
narušovat nevhodným způsobem průběh vyučování,
docházet do školy v oblečení, které vyjadřuje sympatie k hnutím vedoucím k potlačování práv a svobod.

Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit kázeňská
opatření dle školského zákona. Porušení povinností stanovených školním řádem se může promítnout do klasifikace
chování.
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Článek 3
Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků (§21 a 22 školského zákona)
3.1 Zákonní zástupci nezletilých žáků školy a osoby zodpovědné za jejich výchovu mají právo:


na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka; tyto informace se podávají na třídních schůzkách,
konzultacích, po dohodě s vyučujícím kdykoliv. Rodiče se mohou po předchozí domluvě obrátit na výchovného
poradce, kariérového poradce, ředitelku školy.



volit do rady školy a být voleni do rady školy. Volby do rady školy se konají dle zákona každé tři roky, nebo
v případě odstoupení členy rady školy ihned.



vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, která se týkají podstatných záležitostí vzdělávání žáků,



na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání.

3.2 Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:


dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování,


Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3
kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Vyučovací hodina je omluvena za těchto podmínek:
1. zákonný zástupce do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti doloží důvody nepřítomnosti –
přes omluvenku na www.3zsmt.cz (přes elektronickou žákovskou knížku po jejím spuštění), telefonicky,
osobně, písemně (prostřednictvím poštovní schránky na budově školy, doručením Českou poštou), na
školní e-mail učitele, nikoliv přes SMS. Jestliže nejsou hodiny takto omluveny, jsou tyto hodiny
neomluvené.
2. Po příchodu do školy žák do dvou dnů předloží třídnímu učiteli omluvenku v omluvném listě žákovské
knížky včetně všech požadovaných příloh, jinak je absence považována za neomluvenou, i když je splněn
bod 1. O přílohách nutných k doložení absence informuje zákonného zástupce ředitelka školy po
projednání v pedagogické radě.
3. Zákonný zástupce uvede přesně důvody absence, blíže nespecifikované rodinné důvody nejsou
důvodem pro omluvení žáka a takto omluvené hodiny jsou neomluveny.



O uvolnění zcela nebo zčásti z některého vyučovacího předmětu ze závažných důvodů, zejména
zdravotních, rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce, z předmětu
Tělesná výchova bude žák uvolněn zcela nebo z části na základě posudku registrujícího praktického lékaře
pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Žák může být uvolněn k datu, které následuje po podání písemné
žádosti rodičů, jejíž součástí je posudek výše zmíněného lékaře.
Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy zákonného
zástupce, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny nebo třídnímu učiteli, pokud žádá o omluvu na více
hodin. Vždy je určena přesně doba odchodu. Zákonný zástupce si může také osobně vyzvednout žáka.
Vynechává se:
O uvolnění ze školy 1 – 2 dny zákonný zástupce nebo osoba pověřená výchovou žádají prostřednictvím
omluvného listu třídního učitele, na 3 a více dní ředitelku školy prostřednictvím příslušného tiskopisu.



na vyzvání ředitelky školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek
týkajících se vzdělávání žáka;



doložit zdravotní způsobilost žáka pro účast na vzdělávacích činnostech školy v průběhu měsíce září
příslušného školního roku, pokud je tato vyžadována



písemně informovat třídního učitele o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo na účast na akcích
organizovaných školou., dále písemně oznámit třídnímu učiteli změny zdravotního stavu, ke kterým
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dojde v průběhu vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a které mohou mít vliv na zapojení
žáka do prováděných činností.
Článek 4
Provoz a vnitřní režim školy
 Školní budova se otvírá kódováním v 7.30 hod. Dopolední vyučování začíná v 8.00 hod. Školní družina je
v provozu od 6.00. Školu otevírá žákům zvonkem vychovatelka.
 Žáci vcházejí do školy od 7.30 hlavním vchodem. Žáci si ukládají svrchní oděv a boty do skříněk, které
uzamknou. Každý žák zodpovídá za svou skříňku a přidělený klíč. Za obsah nezamčených skříněk škola nenese
odpovědnost. Každé poškození skříňky ihned hlásí dozoru nebo třídnímu učiteli. Ve škole se pohybují
v domácí obuvi, nikoliv v obuvi na tělesnou výchovu.
 Rozpis vyučovacích hodin:
1. hodina 8.00 – 8.45
2. hodina 8.55 – 9.40
3. hodina 10.00 – 10.45
4. hodina 10.55 – 11.40
5. hodina 11.50 – 12.35
6. hodina 12.45 – 13.30
7. hodina 13.40 – 14.25
8. hodina 14.35 – 15.20
9. hodina 15.30 – 16.15
















V případě, že výuka začíná mimo rozpis vyučovacích hodin (mimořádné hodiny, např. laboratorní práce,
doučovací hodiny, zájmové kroužky), zodpovídá za vstup do budovy, šaten a přesun po budově, za odchod
žáků z hodiny a ze školy vyučující dané hodiny.
Třídní učitelé určují žákovské služby na určité období a pro určité činnosti zavedené podle zvyklostí třídy a
třídního učitele a určují jim konkrétní povinnosti.
Přestávky jsou desetiminutové, hlavní přestávka po druhé vyučovací hodině trvá dvacet minut.
Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí.
Po skončení vyučování vyučující odvádí žáky do šatny a dohlíží na ně. Vyčká odchodu posledního žáka ze
třídy, (skupiny), kterou přivedl.
Budovu školy opouští žáci ukázněně s ohledem na to, že vcházejí přímo do silnice. Žáci přihlášení do školní
družiny odcházejí s vychovatelkou, ostatní odcházejí sami.
Pokud rozvrh třídy stanoví odpolední vyučování, žáci mohou využít určenou místnost školy, kde je nad nimi
zajištěn dohled.
Volný pohyb žáků po škole není dovolen v době, kdy má část žáků volno – laboratorní práce. O konání
laboratorních prací informuje vyučující předem zástupce ředitelky, který zajistí dohled nad žáky, kteří se
neúčastní laboratorních prací.
Škola se odemyká kódováním dle rozpisu přestávek.
Na hodiny Tv se žáci převlékají v šatně tělocvičny. Ustanovený učitel nad nimi vykonává dohled. Do
tělocvičny vstupují pouze s vyučujícím. V tělocvičně mohou užívat pouze obuv a cvičební úbor doporučené
učitelem Tv. Žáci s nevhodnou obuví či úborem nemohou cvičit. Bezpečnost žáků při tělesné výchově
zajišťuje učitel po celou dobu vyučování. Ve výjimečných případech učitel výuku dočasně přeruší a zajistí
dohled zletilou osobou, která je plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole.
Vyučující nedovolí, aby se žák bez odložení nebo bez zabezpečení proti možnosti zranění a zachycení
ozdobných a jiných pro činnost nevhodných a nebezpečných předmětů účastnil příslušné činnosti. Těmito
ozdobnými, pro činnost nevhodnými a nebezpečnými předměty jsou například náramky, hodinky, řetízky,
náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny ozdobné kroužky aj. Po ukončení hodin Tv odvádí vyučující žáky do
šatny, kde nad nimi má dohled až do odchodu posledního žáka.
Žáci odcházející na Tv ( Pp – vynechává se) a jiné akce mimo školní budovu čekají na učitele na místě, které
učitel určí, a odtud společně odcházejí. Při školních akcích konaných mimo školní budovu se žáci řídí pokyny
pedagogického dohledu a bez jeho souhlasu nesmějí opustit skupinu.
Na hodiny pracovních činností, tělesné a výtvarné výchovy si žáci přinášejí oděv dle pokynů vyučujícího.
Žákům je povoleno nošení mobilních telefonů (dále „mobil.“). Aby byl zajištěn nerušený průběh vyučovací
hodiny, nebudou žáci v hodině telefonovat ani posílat SMS zprávy, používat jinak bez svolení vyučujícího. V
hodině bude přístroj vypnutý a uložený v aktovce, batohu...
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Chování žáků ve škole a při akcích organizovaných školou







Žáci zaujímají místa podle stanoveného zasedacího pořádku. Nesmí si bez dovolení přesednout. Jsou povinni
mít připraveny na lavici všechny věci a pomůcky potřebné k hodině. Nesplnění domácích úkolů a zapomenutí
pomůcek hlásí žáci na začátku hodiny.
Při vyučování žák bez dovolení neopouští učebnu, zachovává klid a kázeň, spolupracuje podle pokynů
pedagogického pracovníka.
O přestávkách se žáci pohybují po škole s ohledem na bezpečnost svou i dalších osob a dbají pokynů dohledu.
O velké přestávce a před vyučováním mohou žáci hrát ping-pong, hraní si v prostoru chodeb je zakázáno.
Nezdržují se zbytečně v prostoru šaten. O velké přestávce dle rozpisu tříd mohou pobývat v PC pracovně,
v tělocvičně s vyučujícím, v případě příznivého počasí na dvoře. Náležitý dohled nad žáky je v době přestávek
zajištěn z řad pedagogů. Žáci nesmějí během přestávky otevírat okna s výjimkou malých větracích, větrat je
možné během vyučovací hodiny za přítomnosti učitele.
Je zakázáno naklánět se přes zábradlí.
Veřejné projevy náklonnosti v prostorách školy a při akcích školy jsou považovány za nevhodné a budou
řešeny se zákonnými zástupci žáky/žákyně, eventuálně budou řešeny pomocí výchovného opatření.

Článek 5
Pravidla a zásady pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Tato pravidla obsahuje příloha č. l.
Článek 6
Výchovná opatření
Pravidla pro udělování či ukládání výchovných opatření jsou obsažena v příloze č. 1.
Článek 7
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků obsahuje příloha č. 2
Článek 8
Závěrečná ustanovení
Tento řád je účinný dnem 1. 9. 2016.
S veškerými změnami školního řádu nebo jeho příloh budou žáci, jejich zákonní zástupci, popř. jiné dotčené osoby bez
zbytečného odkladu seznámeni.
Platnost školního řádu od 1. 9. 2016.
Školní řád schválila rada školy dne 30. 8. 2016.

Mgr. Jaroslava Skácelíková
ředitelka školy
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