
ŠKOLNÍ ŘÁD
I. Docházka do školy:

1. Základní povinností žáka je docházet do školy pravidelně, včas (15 min. před začátkem 
vyučování) a připraven podle stanoveného rozvrhu hodin. Docházka do školní družiny a 
zájmových kroužků je pro zapsané žáky povinná (odhlášení ze zájmového kroužku je možné
v pololetí písemnou formou). Žák dochází do školy vhodně a čistě oblečen a upraven.         
K základním povinnostem žáků patří dodržování školního řádu a vnitřního řádu školy. Žáci 
a zákonní zástupci mají všechna práva a povinnosti vycházející ze školského zákona.

2. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zástupce žáka v 
dostatečném předstihu o jeho uvolnění (na 1 den třídního učitele, na více dnů ředitele školy).
Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů (např. nemoc), je zástupce 
žáka povinen nejpozději do dvou dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti.

3. Žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nutném případě.
4. Žák je povinen předložit svému třídnímu učiteli potvrzený omluvný list v žákovské knížce. 

V případě častých krátkodobých absencí může třídní učitel žádat, aby každá absence byla 
omluvena lékařem.

5. Každé uvolnění a absence žáka musí být zapsána v třídní knize. V případě reprezentace 
školy v různých soutěžích a dalších akcích jsou žáci zapsáni do poznámky v třídní knize a 
zameškané hodiny se nezapočítávají.

6. Dítě je vydáno pouze zákonným zástupcům nebo osobě, kterou zák. zástupci určí. 
Mimořádné uvolnění je možné pouze na písemnou (podepsanou a datovanou) žádost 
zákonných zástupců.

7. Docházka, provoz a chování žáků ve školní družině řeší Řád školní družiny. Žáci, kteří 
nedocházejí do školní družiny, se do doby odchodu ze školy řídí pokyny dohlížejícího 
pedagoga.

II. Chování žáků:

1. Žáci dbají ve škole pokynů pracovníků školy, všech pravidel hygieny a bezpečnosti. Při 
veškerém svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Jakýkoliv úraz nebo zdravotní 
problém ihned hlásí vyučujícímu.

2. Žáci jsou povinni dodržovat zásady kulturního chování. Zdraví učitele, zaměstnance školy a 
všechny hosty pozdravem „Dobrý den“ „Na shledanou“.

3. Pro vstup a odchod ze školy používají zadní vchod, řídí se časovým režimem otvírání, 
bezdůvodně nepoužívají zvonku. Vzdalovat se v době vyučování a o přestávkách z budovy 
školy (popř. školní zahrady) je zakázáno.

4. Žáci nenarušují průběh vyučovací hodiny. O přestávkách se mohou volně pohybovat po 
budově školy (mimo doby určené k pobytu na školní zahradě). Do jiných tříd přecházejí 
ukázněně. Vstup do tělocvičny, kabinetu, ředitelny a jídelny-výdejny je dovolen jen za 
přítomnosti učitele.

5. V jídelně se řídí žáci Řádem jídelny-výdejny a pokyny dozírajícího učitele a provozní 
pracovnice.

6. Žáci se převlékají a přezouvají do domácí obuvi v šatně. Cenné věci a peníze nenechávají 
odložené v oděvu ani v odložených aktovkách. Za cenné věci (např. mobilní telefony a zlaté 
přívěsky) škola neručí. Ve výjimečných případech lze tyto dát do úschovy k třídnímu učiteli.
Do tělocvičny vstupují jen ve zvláštní obuvi. Jízdní kola umisťují do stojanu a dbají na 
jejich zajištění zámkem.

7. Do školy žák nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat 
mravní výchovu žáků.



8. Užívání návykových látek, alkoholu a kouření je pro žáky základní školy nepřípustné.
9. Žáci jsou povinni hlásit třídnímu učiteli všechny změny v osobních údajích (např. změna 

adresy, zdravotní pojišťovny atd.)
10. Je zakázáno bez přítomnosti vyučujícího manipulovat s elektrickými spotřebiči a otevírat 

nebo zavírat okna.
11. Při pobytu na školním pozemku se žáci chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje či 

spolužáků. Využívat tělocvičné nářadí mohou pouze po svolení dohlížejícího pedagoga.
12. Přináší-li si žák do školy mobilní telefon nebo tablet, vypíná jej zásadně před vstupem do 

budovy. Používání mobilních telefonů nebo tabletů žáky je v areálu školy zakázáno. Při 
porušení tohoto nařízení vyučující telefon odebere a žák si vyzvedne telefon po skončení 
vyučování. Při opakovaném prohřešku upozorní učitel rodiče a požádá je o spolupráci. 
Pokud žák nutně potřebuje telefonovat, učiní tak pouze se souhlasem učitele.

III. Zacházení se školním majetkem:

1. Žák je povinen udržovat v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení školy a ty, které mu 
byly svěřeny do osobního užívání.

2. Svévolné poškození majetku, učebních pomůcek a učebnic žák uhradí.
3. Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost ihned ohlásit učiteli.

IV. Řád školy pro pedagogy:

1. Pedagogičtí pracovníci školy jsou povinni řídit se ve své práci pracovním řádem pro 
zaměstnance škol a školských zařízení (vyhláška 263/2007 Sb).

2. Klasifikace chování a prospěchu žáků je prováděna pedagogy podle klasifikačního řádu ZŠ 
Žďár (Pravidla hodnocení žáků).

3. Každou změnu své přítomnosti ve škole oproti pravidelnému rozvrhu hodin a rozvrhu 
dozorů je pedagog povinen projednat s ředitelem školy.

4. Příchod pedagogů je stanoven minimálně 15 minut před začátkem vyučování.
5. Každý pedagogický pracovník zodpovídá za svěřený prostor školy a taktéž za prostor školy, 

kde právě ukončil svou pedagogickou činnost. Poškození interiéru či pomůcek (jejich 
absenci) bezodkladně hlásí řediteli školy. Zároveň zjištěnou skutečnost zapíše do deníku 
dvoustupňové kontroly.

6. Po ukončení vyučování předávají učitelé žáky osobně vychovatelce ŠD nebo dozírajícímu 
učiteli.

7. Tento řád byl projednán na pedagogické radě dne 28. 8. 2018 a je závazný pro pedagogy a 
žáky ZŠ Žďár od 1. 9. 2018.

V. Pravidla hodnocení žáků
            Součástí školního řádu je příloha Pravidla hodnocení žáků

  Mgr. Petra Richtrová
ředitelka ZŠ a MŠ Žďár

Ve Žďáře  28. 8. 2018


