
 

 

  

Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240, příspěvková organizace 

se sídlem Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice 

 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD 

 
Č.j. ZŠZS240-413/2022 

 
Obecná ustanovení 

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento 

školní řád.  

 

 

I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech 

vzájemných vztahů  se zaměstnanci školy, 

 
  

A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ 

 

1. Žáci mají právo na vzdělávání a školské služby podle školského zákona. 

 

2. Žáci mají právo být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 

 

3. Žáci mají právo o přestávkách na bezpečnost, klidný oddech a přípravu na vyučování.  

 

4. Žáci mají právo na hygienické prostředí. Proto dodržují čistotu ve třídách, na chodbách, sociálních 

zařízeních a dalších prostorách školy i v okolí školy a na zahradě.  

 

5. Žák má právo vyjádřit se k záležitostem spojeným s výchovou a výukou, které se jej osobně týkají. 

V případě potřeby se obrátí na příslušného pedagoga, svého třídního učitele, výchovného poradce 

nebo zástupkyni ředitelky školy či ředitelku školy.  

 

6. Žáci mají právo být voleni do žákovské rady a spolupodílet se tak na činnostech školy. 

 

7. V případě nejasností v učivu nebo jiné potřeby má žák právo požádat o pomoc vyučujícího. 

 

8. Žák má právo vyžádat si pomoc nebo radu od vyučujícího, třídního učitele, výchovného poradce, 

preventisty sociálně patologických jevů nebo někoho z vedení školy v případě, že se cítí 

z jakýchkoliv důvodů v tísni, nebo má nějaké problémy. 

 

9. Žáci ve škole zdraví slušně a taktéž jednají se svými spolužáky a s dospělými osobami. Chová se tak, 

aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob. 

 

10. Žáci dbají pokynů pedagogických pracovníků i ostatních zaměstnanců školy, dodržují školní řád, 

předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti a řády odborných učeben, s nimiž byli 

seznámeni. 

 

11. Žák je povinen řádně docházet do školy včas a řádně se vzdělávat. Účast na vyučování volitelných a 

nepovinných předmětů a do zájmových kroužků je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se 
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z nepovinného předmětu nebo zájmového kroužku je možné na konci pololetí. Měnit volitelné 

předměty je možné také na konci pololetí. 

 

12. Žák je povinen se systematicky a svědomitě připravovat na vyučování a nosit školní pomůcky a 

školní potřeby dle pokynů vyučujícího.   

 

13.  Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen.      

 

14. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní 

prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí do školy učebnice a školní 

potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.     

 

15. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům je zakázáno užívání a distribuce návykových látek 

(alkoholické nápoje, tabákové výrobky, elektronické cigarety, nikotinové sáčky apod.) v celém 

areálu školy i na školou pořádaných akcích.  

 Žákům je rovněž zakázáno nosit do školy a na školní akce energetické a jiné kofeinové nápoje.       

 

16.  Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na 

svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních 

psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu 

a činnosti ve škole. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, 

hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy. 

 

17.  Žáci nosí do školy pouze věci potřebné k výuce. Není dovoleno nosit do školy cenné předměty a 

předměty ohrožující zdraví a bezpečnost žáků či jiných osob.   

 

18. Žáci jsou povinni odkládat své věci na místech k tomu určených (obuv a svrchní oblečení v šatně, 

kolo a koloběžky v kolárně, tašky a oblečení v době v době výuky Tv a Pv v šatnách u odborných 

učeben).  Cennější věci si žáci uschovávají v tašce. 

      Po skončení výuky ve třídě, odborné učebně i v šatnách si žáci zkontrolují, zda mají všechny své věci    

      (uloženy a uklizeny) a teprve poté opustí tyto školní prostory.  

 

19. Žák nesmí při vyučovací hodině používat bez souhlasu vyučujícího žádné elektronické komunikační 

a záznamové prostředky.  

 

20. V případě porušení pravidel stanovených tímto školním řádem pro vnášení a používání věcí žákem, 

uplatní škola při vzniku škody na těchto věcech pravidlo o zavinění poškozeného (§2918 

občanského zákoníku), v jehož důsledku se povinnost školy k náhradě vzniklé škody (391 zákona č. 

262/2006 Sb.) poměrně sníží nebo úplně zanikne. 

 

 

21. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči jiným žákům a vůči 

pracovníkům školy se vždy považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených 

tímto řádem a školským zákonem. Kromě uplatnění výchovných opatření oznámí škola takové 

jednání žáka v souladu s ustanovením § 31 odst. 5 školského zákona orgánu sociálně-právní ochrany 

dětí a státnímu zastupitelství. 

 

22. Pořizování obrazového a zvukového záznamu spolužáků a pracovníků školy je povoleno pouze 

s jejich souhlasem.  
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 B. Práva a povinnosti zákonných zástupců 

 

1. Zákonní zástupci žáka jsou partnery školy při výchově vzdělávací práce školy. Jejich role je 

nezastupitelná a mají právo být informováni o všech skutečnostech, které se dotýkají, případně mohou 

dotýkat jejich dítěte. 

2. Zákonní zástupci mají právo být pravidelně informováni o prospěchu svého dítěte, o jeho chování a 

přístupu k plnění povinností. Informace o prospěchu a chování žáků jsou poskytovány na třídních 

schůzkách. Mimo třídní schůzky podávají vyučující informace zásadně před nebo po skončení 

vyučování, nejlépe po předchozí domluvě, aby vyučování nebylo narušováno nebo při konzultačních 

hodinách. 

 

3. Zákonní zástupci žáků mají právo vznášet připomínky a podněty u vyučujících nebo ředitelky školy.  

 

4. Zákonní zástupci žáků mají právo volit a být voleni do školské rady. 

 

5. Zákonní zástupci žáků mají právo na informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím 

 

6. Zákonní zástupci žáků mají právo nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy, 

 

7. Zákonní zástupci žáků mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících 

se vzdělávání podle školského zákona. 

 

8. Zákonní zástupci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na informace o 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. 

 

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

 

10. Zákonní zástupci žáků jsou povinni: 

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení 

b) na vyzvání učitele, třídního učitele nebo ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných 

otázek, týkajících se žáka 

c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích a dle uvážení i  

o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání 

d)  omlouvat a dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami 

stanovenými školním řádem 

e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 

Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v 

těchto údajích. Jedná se o jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu apod. 

 

II. Provoz a vnitřní režim školy       

 

A. Režim činnosti ve škole  

1. Vyučování začíná v 8.00 hodin. V případě nultých hodin začíná výuka v 7.00 hodin.  Vyučování 

probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek, které je přílohou tohoto řádu. 

Vyučování končí nejpozději v 15.20 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut.  

 V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení 

vyučování oznámena rodičům. 
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2. Školní budova a šatny se pro žáky otevírá v 7.40 hodin a uzavírá se v 15.30 hodin. Školní družina je 

otevřena od 6.30 hodin do 15.45. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní 

budově, přehled dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá.     

 

3. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině je hlavní 

přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 65 minut. V 

případech hodných zvláštního zřetele jsou zkráceny některé desetiminutové přestávky na nejméně 5 minut 

a přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na nejméně 30 minut. Při zkracování přestávek 

ředitel školy přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků. 

 

4. Žáci mohou pobývat o velkých přestávkách v prostorách venkovního areálu školy pod dohledem 

vyučujícího, a to jen za příznivého počasí. V době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je pro 

žáky zajištěn dohled v prostorách školy.        

 

5. Po příchodu do budovy jsou žáci povinni se přezout. Obuv a svršky odkládají na místa k tomu určená - 

v šatnách a ihned odcházejí do učeben. V průběhu vyučování má žák přístup do šaten jen ve výjimečných 

případech (např. návštěva lékaře apod.). Otevření i uzamčení šaten zajišťují pracovníci školy.     

 

6. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog 

pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám 

žáků.  

 

7. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i 

nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 

 

8. Pokud se celá třída během vyučování kamkoliv přesouvá, zajistí vyučující tento přesun tak, aby nebyla 

narušena výuka v ostatních třídách. Vyučující v případě odchodu třídy mimo budovu rovněž odpovídá za 

pořádek ve třídě a šatně a jejich uzamčení. Zároveň provede zápis do sešitu vycházek ve sborovně. 

 

9. Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, jsou děleny třídy na skupiny, 

vytvářeny skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovány třídy, počet skupin a počet 

žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle prostorových, personálních a 

finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a 

ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu. 

 

10. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve skupině 24. Volitelné předměty nebo nepovinné 

předměty může škola vyučovat, pokud se k němu při zahájení výuky přihlásí alespoň 7 žáků. 

 

11. Po zvonění jsou žáci na svých místech a mají připraveny potřeby na vyučování. Po skončení 

vyučování žáci uklidí svá místa a opustí pod vedením vyučujícího učebnu. Po vyučování není dovoleno 

zdržovat se v prostorách školy. 

 

12. 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 sociálně patologických jevů. 

 

13. 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. 
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14. Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených  

v odstavci 11, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.  

 

15. Nepřítomnost vyučujícího nahlásí zástupce třídy vedení školy nebo hospodářce ihned po uplynutí 5 

minut po zvonění.   

 

16. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a 

technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. 

 

 

B. 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. Škola pro plánování 

takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná 

organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP. Akce se považuje za 

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

školy jména doprovázejících osob. 

 

4. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků 

není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví 

žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování 

bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas 

shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným 

zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací. 

 

5. 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 

prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd a lyžařské kurzy platí zvláštní bezpečnostní 

předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se účastníci akce 

řídí vnitřním řádem tohoto zařízení.       

 

6. Součástí školního vzdělávacího programu je plavecký výcvik, jehož rozsah je 40 vyučovacích hodin 

celkem během prvního stupně. Rovněž lyžařský výcvik je součástí vzdělávání na I. a II. stupni.   

 

7. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně hodnocení na 

vysvědčení.  

 

8. Při zapojení školy do soutěží - bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze 

soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu 

soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků vysílající škola, v ojedinělých případech organizátor. 
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C. Docházka do školy 

 

1. Zákonný zástupce žáka je povinen sdělit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 

kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka - písemně nebo telefonicky. Po návratu žáka do školy  

doloží důvody nepřítomnosti písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze 

zákonných zástupců žáka. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli bez zbytečného odkladu po návratu 

do školy. Absenci žáka omlouvá zákonný zástupce žáka. V odůvodněných případech může škola 

požadovat lékařské potvrzení, které je povinnou součástí omluvenky od zákonného zástupce. V takovém 

případě nelze bez takto požadované přílohy omluvit nepřítomnost žáka ve vyučování. 

 

2. Opouští-li žák vyučování během dne z předem známých důvodů, je povinen předložit žádost o uvolnění 

z vyučování.   

 

3. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho 

zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob 

vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. 

 

4. Nepřítomnost žáka v rozsahu 5 pracovních dnů omlouvá třídní učitel, delší nepřítomnost povoluje 

ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce. Žádost se podává na příslušném 

formuláři, k žádosti se vyjadřuje třídní učitel. 

 

5. Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší třídní učitel se zákonným zástupcem 

žáka.  

 

6. Při počtu neomluvených hodin nad 10 svolává ředitel školy školní výchovnou komisi, které se účastní 

zástupci školy, zákonný zástupce a zástupce orgánu sociálně právní ochrany dětí, případně další 

odborníci.  

 

7. V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 10 hodin, ředitelka školy zasílá bezodkladně 

oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně právní 

ochrany dětí.  

 

8. Předem známou neúčast žáka v délce do pěti vyučovacích dnů povoluje a omlouvá třídní učitel na 

základě zápisu zákonného zástupce v žákovské knížce, který je předložen pře neúčastí.  

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 

 

1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani 

jiných osob.    

 

2. Žákům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není 

vykonáván dohled způsobilou osobou.        

 

3. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu 

při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru. 

 

4. V případě nesplnění této povinnosti vyplývající ze školního řádu, tj. při pozdějším hlášení školního 

úrazu nebo jiné újmy, nevznikne odpovědnost školy za škodu (újmu) žáka, pokud zákonný zástupce žáka 

neprokáže sám, že k úrazu nebo jiné újmě skutečně došlo při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním. 
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Samotné nahlášení úrazu nebo jiné újmy, které nebylo provedeno bezprostředně po vzniku úrazu nebo 

jiné újmy, tak není samo o sobě dostačujícím podnětem pro vznik nároku na odškodnění vzniklé škody  

(újmy) žáka. 

 

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

pedagoga. Dále pak i s hasicími přístroji a hasicím zařízením. 

 

6. Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, v odborných učebnách zachovávají žáci specifické 

bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané 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 vyučující záznam do třídní knihy. Poučení o 

BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu. 

 

7. Školní budova je přístupná přes elektronického vrátného. Během provozu školy jsou zevnitř volně 

otevíratelné dveře hlavního vchodu a u tělocvičny. 

 

8. Šatny s odloženými svršky žáků jsou uzamčeny. Uzamčení šaten kontroluje školník.        

 

9. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby 

uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v 

době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, přestávek a zájmového vzdělávání.   

 

10. Žák má právo na zdravý vývoj, je proto povinen chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků. Žákům 

jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé nebo by mohly vést k poškození zdraví, úrazu 

apod. Je zakázáno nosit, držet, distribuovat a zneužívat návykové látky (drogy, alkohol, cigarety) ve škole 

i v jejím okolí.  

 

11. Ve škole jsou zásadně nepřípustné jakékoli projevy násilí, šikany, rasismu a netolerance vůči 

komukoli, stejně jako propagace násilí, fašismu a dalších hnutí směřujících k potlačení práv jedince nebo 

skupiny osob. 

 

12. V případě zdravotních obtíží vyhledá žák pomoc učitele. Pokud žák užívá léky, má u sebe jen jejich 

nezbytné množství a nesmí je poskytovat jiným žákům školy. Je v zájmu žáka, aby rodiče informovali 

třídního učitele nebo ředitelku školy o závažných zdravotních obtížích, popřípadě lécích, jež by mohly mít 

na žáka ve škole vliv. 

 

13. Na hodiny tělesné výchovy nenosí žáci ostré piercingy ani jiné šperky či ozdoby ohrožující zdraví a 

bezpečnost žáků. 

 

14. V oblasti rizikového chování se postupuje dle směrnice - Prevence rizikového chování a dle Prevence 

šikany. K dispozici je i Minimálně preventivní program. 

 

 

IV. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů. 

 

1. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, 

případně orgánům sociální péče. 

 

2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli, vyučujícímu nebo v kanceláři školy. Žáci dbají 

na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten, tříd.  
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3. Žákům základních škol jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle 

školského zákona. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání tyto učebnice a učební texty nevracejí, 

žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do 

konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, 

ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu.  

 

 

V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků  

 

1. Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílčí, samostatné části školního řádu - "Školní řád - 

pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.  

 
 

VI. Distanční vzdělávání a jeho průběh: 

 

Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků 

 

 

Žák Škola Zákonný zástupce 

Má povinnost vzdělávat se 

distančním způsobem. 

Má povinnost zajistit 

distanční vzdělávání pokud 

není možná osobní 

přítomnost žáků ve škole z 

důvodu krizového opatření 

vyhlášeného podle krizového 

zákona, nebo z důvodu 

nařízení mimořádného 

opatření, anebo z důvodu 

nařízení karantény v souladu 

s ŠVP. 

Je povinný zajistit plnění 

distančního vzdělávání. 

 
 

Distanční vzdělávání je ve škole zajišťováno formou GOOGLE WORKSPACE a informace budou 

zasílány přes Školu online. 

 

 

1) Žák je povinný plnit úkoly zadávané v distančním vzdělávání v termínech určených pedagogickým 

pracovníkem a způsob distančního vzdělávání vychází vždy z individuálních možností žáka a jeho 

sociálního statusu. 

2) Škola volí způsob distančního vzdělávání v souladu se školním řádem a organizací vzdělávání 

s přihlédnutím k možnostem jednotlivých žáků.  

3) Zákonní zástupci jsou povinni zajistit naplňování distančního vzdělávání způsobem, na kterém se 

dohodli se školou. Pokud není možné naplňovat danou dohodu z důvodu vyšší moci, jsou povinni 

zajistit naplňování distančního vzdělávání dle další domluvy. 

4) V průběhu distančního vzdělávání není dotčená povinnost zákonných zástupců dokládat důvody 

nepřítomnosti žáka ve výuce a další práva a povinnosti uvedená ve školním řádu. 
 

 

Školní řád nabývá účinnost 19. 10. 2022      
 

          Mgr. Králová Lenka 
               ředitelka školy  
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Příloha č. 1 

 

Časový plán vyučovacích hodin: 

0. hod    7.00 – 7.45 

1. hod.   8.00 -   8.45  

2.   8.55 –  9.40  

3. 10.00 - 10.45  

4. 10.55 - 11.40  

5. 11.50 - 12.35 

6. 12.45 - 13.30 

7. 13.40 - 14.25    

8. 14.30 – 15.15  

 

V případě výuky v bloku (sportovní výchova a výtvarná výchova ve 4. a 5. třídách) bude výuka bez 

přestávky. V těchto případech je respektován bod 3 viz kapitola A, Provoz a vnitřní režim školy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


