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I. Úvodní ustanovení
1. Ředitel školy vydává školní řád, který upravuje §30 Zákona č. 561/2004 Sb.
v platném znění.
-

-

-

podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných
zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech
vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,
provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení,
podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a
jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,
nepřátelství nebo násilí,
podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí,
žáků a studentů.

2. Školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
3. Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická
14 (dále jen „škola“) poskytuje základní vzdělání všem dětem ve věku a
způsobilosti stanovené zákonem v rámci povinné devítileté školní docházky. O
přijetí žáka na školu rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného
zástupce.
4. Škola jako právní subjekt je příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem
Přerov.
5. Škola uskutečňuje vzdělávání a výchovu (dále jen „vzdělávání“) podle školního
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem Výpravy za
poznáním až k lovcům mamutů.
6. Školní řád se vztahuje na průběh vzdělávání v areálu školy a na akce pořádané
školou v rámci platného vzdělávacího programu.
7. Školní řád se vztahuje na průběh vzdělávání v areálu školy a na akce pořádané
školou v rámci platného vzdělávacího programu.
8. Školní řád se vztahuje na průběh vzdělávání v areálu školy a na akce pořádané
školou v rámci platného vzdělávacího programu.
9. Školní řád je k dispozici v ředitelně školy, sborovně a na internetových stránkách
školy.
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II. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných
zástupců
1. Práva žáků
Žák má právo (§ 21 z. č. 561/2004 Sb.):
a)
b)
c)

d)

e)

na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona,
na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat
v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka školy je
povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,
vyjadřovat se slušnou formou ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných
záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost
odpovídající jejich věku a stupni vývoje,
na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení
v záležitostech týkajících se jejich vzdělávání.

Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a c) mají také zákonní zástupci.
Další práva žáků
Máš právo být informován o dění ve škole.
Máš právo vyjádřit vhodnou formou své názory a připomínky.
Máš právo obdržet od každého pracovníka školy odpověď na svůj slušný dotaz.
Máš právo mít zadávané úkoly přiměřené Tvému věku a schopnostem.
Máš právo na objektivní hodnocení.
Máš právo znát kritéria hodnocení.
Máš právo požádat vyučujícího o vysvětlení učiva.
Máš právo vědět, v jakém rozsahu učiva budeš zkoušen.
Máš právo být předem informován o písemné práci většího rozsahu.
Máš právo účastnit se spolu se zákonnými zástupci konzultací v průběhu školního roku.
Máš právo si vyžádat prostřednictvím zákonných zástupců dřívější vstup do školy.
Máš právo trávit čas mezi vyučováním, před i po něm ve školní družině či školním klubu.
Máš právo půjčit si náhradní učebnice – zejména ze zdravotních důvodů.
Máš právo využívat všechny prostory školy určené žákům, kde je zajištěn pedagogický
dohled.
15. Máš právo využívat schránku důvěry umístěnou v přízemí školy.
16. Máš právo na respektování Úmluvy o právech dítěte.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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2. Povinnosti žáků
Žák je povinen (§ 22 z. č. 561/2004 Sb):
a) Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat.
b) Dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž
byl seznámen.
c) Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a
školním řádem.
Povinnosti týkající se docházky:
-

Žáci se účastní výuky podle rozvrhu hodin, do vyučování přicházejí připraveni a včas.
V případě pozdního příchodu se žák omluví vyučujícímu.
Při předem známé nepřítomnosti předkládá žák třídnímu učiteli písemnou omluvenku
v žákovské knížce.
Po ukončení absence z důvodu nemoci předkládá žák třídnímu učiteli písemnou
omluvenku v žákovské knížce.

Povinnosti týkající se chování:
-

-

Pro vstup a k odchodu ze školy používají žáci pouze hlavní vchod.
Žáci dodržují časový režim otevírání budovy školy.
V době vyučování a o přestávkách se žáci zdržují v budově školy.
Žáci se ve škole přezouvají, svrchní oděv a obuv ukládají v šatnách.
V prostoru šaten žáci neponechávají žádné cenné věci. Případná ztráta nebude
uhrazena.
O přestávce žáci pobývají ve třídě nebo v prostorách chodby a respektují pokyny
učitelů vykonávajících dohled.
Na začátku vyučovací hodiny jsou žáci na svých místech, připraveni na danou hodinu.
Žáci se chovají tak, aby nenarušovali průběh vyučovací hodiny.
Třídní knihu přenáší před začátkem hodiny do odborných učeben žákovská služba.
Žáci dbají na pořádek ve třídě a svém pracovním místě.
Žáci vstupují do tělocvičny a odborných učeben jen za přítomnosti učitele.
Žákům je doporučeno nenosit do školy cenné předměty, větší finanční částky a věci
s výukou nesouvisející. Škola nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození těchto
věcí.
Do školy žáci nenosí věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo
ohrožovat jejich mravní výchovu.
Nevhodné společenské chování, vulgárnost v projevech, agresivita (i slovní) a šikana
bude považována za vážné porušení školního řádu.
Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy
nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností
stanovených Školským zákonem.
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-

-

-

-

V době vyučování žáci vypnou elektronická zařízení a uloží je do aktovky. Bez
povolení pedagogického pracovníka školy nepořizují audio a video nahrávky.
Žákovskou knížku přinášejí žáci do školy denně. Na požádání ji předloží učiteli. Žák
nesmí v žákovské knížce přepisovat zápisy a známky. Ztrátu žákovské knížky nahlásí
žák třídnímu učiteli a postupuje podle jeho pokynů.
Otevírání oken a manipulace se žaluziemi není žákům dovolena.
Do odborných, jazykových učeben a pracoven, tělocvičny, případně jiné než své
kmenové třídy žáci odcházejí sami, vždy s dostatečným předstihem. Do těchto učeben
vstupují s vyučujícím daného předmětu.
Po skončení vyučování odcházejí žáci za doprovodu učitele do šaten. Odchází-li žáci
do jiných učeben na poslední vyučovací hodinu, uklidí si své pracovní místo před
odchodem z kmenové učebny.
Dojde-li během pobytu žáka ve škole nebo školní akci k úrazu, ohlásí tuto skutečnost
bezodkladně vyučujícímu.
Jakoukoliv ztrátu a nález věci hlásí žáci třídnímu učiteli. Není-li přítomen třídní učitel,
oznámí ztrátu učiteli následující hodiny, zastupujícímu učiteli nebo v kanceláři školy.

III. Provoz a denní režim školy
1. Popis školy
-

1. stupeň: 14 kmenových tříd
2. stupeň: 8 kmenových tříd
7 oddělení družin
Odborné učebny:
1 EVVO učebna
1 matematická učebna
2 jazykové laboratoře
1 učebna výtvarné výchovy
1 cvičná kuchyňka
1 učebna polytechnické výchovy
1 učebna informatiky
1 relaxační místnost
1 školní klubovna s knihovnou
Podmínky pro tělovýchovnou činnost:
1 velká tělocvična 264m2
1 malá tělocvična 204m2
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2. Provozní doba
-

6,00 – 16,30 hodin.
Vstup žákům do budovy školy je umožněn od 7,35 hodin. V případě nepříznivého
počasí mohou žáci 2. stupně využít prostoru školní klubovny, žáci 1. stupně prostory
školní družiny, v těchto případech je umožněn vstup od 7,15 hodin.

Časové rozvržení hodin:
0. hodina: 7:00 – 7:45
1. hodina: 7:55 – 8:40
4. hodina: 10:50 – 11:35
7. hodina: 13:30 – 14:15

2. hodina: 8:50 – 9: 35
5. hodina: 11:40 – 12:25
8. hodina: 14:20 – 15:05

3. hodina: 9:55 – 10:40
6. hodina: 12:35 – 13:20

Odpolední vyučování pro žáky 8. ročníku, je z důvodu velkého množství dojíždějících žáků,
upraveno takto:
úterý: Dopoledne 5 vyučovacích hodin, odpoledne 1 v. hodina: 13.30 – 14.15
čtvrtek: Dopoledne 6 vyučovacích hodin, odpoledne 2 v. hodiny: 14.00 – 14.45 a 14.50 – 15.35
-

Vyučovací hodina trvá 45 minut, v odůvodněných případech lze vyučovací hodiny
dělit a spojovat §26 z. č. 561/2004 Sb.
Přestávky jsou 10 minutové po každé hodině, během dopoledního vyučování, před 5.
vyučovací hodinou je přestávka pětiminutová. Po druhé vyučovací hodině je zařazena
jedna přestávka v délce 20 minut. Mezi 7. a 8. vyučovací hodinou je přestávka
zkrácena také na 5 minut.

3. Denní režim školy
-

-

-

Žáci se ve svých šatnách přezují, uloží obuv, pověsí oděv a odcházejí do svých tříd
tak, aby byli ve své třídě včas a připraveni na vyučovací hodinu.
Po ukončení výuky odvádí žáky příslušný vyučující do šatny. Žáky školní družiny
přebírají po ukončení výuky vychovatelky.
Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně nebo nenavštěvují školní družinu, opustí
školu ihned po skončení vyučování.
Žáci, kteří se účastní další činnosti organizované školou a konané ve škole, vstupují do
učebních prostor pod dohledem pedagogického pracovníka, který tuto činnost vede a
za žáky odpovídá deset minut před zahájením činnosti, v jejím průběhu, až do doby,
kdy žáci opustí školu.
Polední přestávku mohou žáci 2. stupně trávit pod dohledem vyučujícího ve školní
klubovně. Pokud zákonný zástupce souhlasí s pobytem svého dítěte v době polední
přestávky mimo školu, přejímá za něj zodpovědnost.
Stejně tak dobu do odjezdu autobusu mohou žáci trávit ve školní klubovně.
Před zaměstnáním spojeným s převlékáním určí vyučující žákům místo odložení
svršků. Zajistí také bezpečnost odložených svršků uzamčením. Převlečení se provede
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-

o přestávce před hodinou, převlečení na závěr v rámci vyučovací hodiny tak, aby
následující přestávku mohli žáci využít k relaxaci.
Volný vstup veřejnosti do učebních prostorů není dovolen. Návštěvy se ohlásí v
kanceláři školy (ve vrátnici školy).
Při hromadných návštěvách (soutěže, aktivy) zajistí pověřený učitel nutné podmínky:
orientační informaci u vchodu, šatnu, přípravu příslušných místností.
Všechny provozní místnosti a prostory, pokud nejsou právě používány, jsou
uzamčeny.
Pro veřejnost využívající tělocvičny, je určen vchod pavilonu D.

Stravování:
Režim stravování je ukotven v řádu školní jídelny.

IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými
jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo
násilí
1. Bezpečnost a ochrana zdraví
(§29 z. č. 561/2004 Sb.)
-

-

Škola je při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování
školských služeb povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a
vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně
patologických jevů.
Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků a poskytuje žákům nezbytné
informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
Škola vede evidenci úrazů žáků, které vyhodnocuje a záznam o úrazu zasílá
stanoveným orgánům a institucím.
Další podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před
sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí:
1. Třídní učitelé provádějí poučení o bezpečnosti na začátku školního roku (P1, P2) a
dále podle potřeby, před prázdninami a více dny volna (P3), o čemž učiní zápis do
třídní knihy.
8

2. Učitelé odborných předmětů a praktických činností (F, Ch, TV, VV, ČZSP),
provádějí v odborných učebnách poučení o bezpečnosti v úvodní vyučovací hodině
a dále podle potřeby (P4), o čemž provedou zápis do třídní knihy.
3. V odborných učebnách se žáci řídí provozními řády a bezpečnostními pravidly.
4. Za dodržování hygienických předpisů během výuky (osvětlení, větrání) odpovídají
vyučující.
5. Žáci se o přestávkách chovají ukázněně, bezpečně a klidně, respektují pokyny
pedagogických pracovníků vykonávajících dohled. Žáci mají na paměti nebezpečí
úrazu.
6. Pokud dojde k úrazu, pracovník odpovědný za dohled nad žáky zajistí první
pomoc a další ošetření. Každý úraz okamžitě hlásí v kanceláři školy, provede o
něm zápis a prokazatelně oznámí zákonnému zástupci žáka.
7. Žákům není dovoleno zapojovat i vypojovat elektrické spotřebiče a manipulovat
s nimi a pracovat s látkami zdraví škodlivými.
8. Všichni vyučující v rámci svých předmětů upozorňují průběžně žáky na škodlivost
kouření, užívání drog a alkoholu a na další negativní jevy. Všímají si možných
projevů šikanování, včetně kyberšikany. Věnují pozornost tématice dopravní
bezpečnosti.
9. Pracovníci, kteří odpovídají za elektrické spotřebiče, kontrolují před odchodem ze
školy, zda jsou odpojeny od zdroje elektrického napětí.
10. V budově školy je zakázáno kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných
omamných látek.
11. V budově školy je žákům zakázáno žvýkání žvýkaček (z důvodů hygienických,
bezpečnostních a estetických).
12. Pracovníci se pravidelně účastní školení PO a BOZP.
13. Na chodbách jsou vyvěšeny směrnice: evakuační plán, požární poplachové
směrnice.
14. Žáci se vůči sobě chovají slušně, ukázněně a kamarádsky. Ve vztahu ke
spolužákům nepoužívají hrubé síly, šikanování a další způsoby, které omezují
osobní svobodu a důstojnost spolužáků.
15. Žáci hlásí komukoliv z pedagogických pracovníků každé podezření z užívání
návykových látek, ze šikany, brutality či dalších nežádoucích jevů.
16. Žáci nenosí zápalky či jiný zdroj otevřeného ohně, omamné a návykové látky,
injekční stříkačky a jehly. Jakýkoliv nález použitých injekčních stříkaček a jehel
v okolí školy i domova hlásí žáci neprodleně kterémukoliv z pedagogických
pracovníků nebo zákonným zástupcům. Žáci jsou povinni nahlásit jakékoliv, i
sebemenší zranění způsobené tímto zdravotnickým materiálem.
17. Pokud se vyskytnou problémy s výše uvedenými případy, mají žáci právo požádat
kteréhokoliv učitele o pomoc.
18. Užívání drog, pití alkoholu a kouření je pro žáky základní školy nepřípustné a je
považováno za závažné porušení školního řádu.
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2. Poučení o bezpečnosti v konkrétních situacích
2.1 Poučení na začátku školního roku - P1
Osnova:
a) Seznámení se školním řádem
b) Seznámení se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, v šatnách, při
příchodu do školy a při odchodu ze školy
c) Poučení o zákazu přinášet do školy předměty, které nesouvisí s vyučováním
d) Seznámení s postupem při úrazech
Poučení o nebezpečí vzniku požáru a seznámení s postupem v případě požáru
e) Připomenutí dodržování osobní hygieny
ad b) - žáci se pohybují v prostorách školy klidně, do odborných učeben se stěhují
s doprovodem pedagogického pracovníka, nebo po domluvě 5 minut před zahájením
vyučování
- žáci se nezdržují v místech, kde není zajištěn dohled
- v budově se žáci přezouvají do vhodné obuvi (nevhodná je sportovní uzavřená obuv
nebo nazouvací obuv, která nedrží dobře na noze)
ad c) - jedná se především o předměty, kterými mohou žáci ublížit sobě nebo jiným (nože
nebo jiné ostré předměty, zapalovače…)
ad d) - každý úraz žák ihned hlásí vyučujícímu popř. dozírajícímu učiteli, který poskytne 1.
pomoc
- pokud se zraněný žák sám nemůže pohybovat, jeden žák vyhledá pomoc vyučujícího,
jeden zůstane u zraněného
ad e) - nebezpečí požáru hrozí zejména při manipulaci s otevřeným ohněm (cvičná kuchyně,
chemická laboratoř), požár může vzniknout ze závadné elektroinstalace, topných
těles apod.
- pokud žák spatří oheň, ihned přivolá dospělou osobu, která se snaží požár
dostupnými prostředky uhasit
- žáci neodkladně ohlásí dospělé osobě jakýkoli pokus jiných žáků o manipulaci s
ohněm
ad f)

- žáci do školy chodí v čistém oděvu, přiměřeném ročnímu období a školní činnosti
- žáci dodržují základní pravidla osobní hygieny
- žáci ohlásí třídnímu učiteli případný výskyt vší pro zamezení dalšího šíření
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2.2 Poučení před činnostmi prováděnými mimo školní budovu (pobyt v přírodě) – P2
-

dodržování bezpečnosti při přesunu
pravidla slušného chování na veřejnosti a ve společenských zařízeních
pro činnost v přírodě bude mít žák odpovídající oblečení a obutí, pláštěnku do deště,
v chladném období čepici a rukavice, v teplém období pokrývku hlavy, sluneční brýle
a krém s UV filtrem a dostatek tekutin
před akcí nahlásí žák vyučujícímu zdravotní omezení, alergie apod.
během činnosti hlásí vyučujícímu každý úraz pro případné poskytnutí první pomoci
rovněž hlásí každé napadení zvířetem, popř. škrábnutí nebo bodnutí hmyzem
žák nepožívá žádné rostliny a houby, nepije vodu z neoznačených zdrojů
žák se vyhýbá nebezpečným místům (srázy, rokle, jeskyně, opuštěné objekty, ruiny
apod.)
žák dodržuje zásady čistoty a osobní hygieny
v přírodě se chová žák tiše, uklidí po sobě odpadky
žák se vždy řídí pokyny vyučujícího a dodržuje Školní řád

2.3 Poučení před prázdninami – P3
-

varování před škodlivými vlivy alkoholu, kouření a jinými závislostmi
varování před navazováním kontaktů s neznámými lidmi
varování před koupáním na místech, která nejsou označena jako veřejná koupaliště
v zimě varování před vstupem na zamrzlé vodní plochy
připomenutí pravidel silničního provozu
poučení o bezpečném chování při sportu
poučení o bezpečném chování při nálezu nevybuchlé munice, injekční stříkačky
poučení o nebezpečí zábavné pyrotechniky

2.4 Poučení v první hodině – P4
Toto

poučení se provádí v hodinách fyziky, chemie, tělesné výchovy, pracovního
vyučování, nebo před výukou v laboratořích, školní kuchyňce, školních dílnách, na
pozemcích apod.
- seznámení s pravidly bezpečného chování, upozornění na možná zranění či ohrožení
života
- seznámení s poskytnutím první pomoci při úrazech a zraněních
- seznámení s řádem příslušné učebny
- poučení o vhodném pracovním a sportovním oděvu a obuvi
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2.5 Poučení žáků před činnostmi v tělocvičně a na hřišti
-

-

žáci se řídí provozním řádem tělocvičny a hřiště
žáci se řídí pokyny vyučujícího
všichni žáci jsou převlečeni do vhodného, čistého cvičebního úboru a přezuti do
sportovní obuvi
při cvičení na hřišti přizpůsobí cvičební úbor venkovní teplotě
před cvičením si dlouhé vlasy upraví gumičkou do culíku, odloží k vyučujícímu
řetízky, náramky,
hodinky, prstýnky, visací náušnice a ostatní ozdoby, které by mohly způsobit zranění
cvičícímu či ostatním
do tělocvičny si nenosí žáci žádné potraviny
po převléknutí v šatně u tělocvičny služba šatnu uzamkne a klíč odevzdá vyučujícímu
žáci sami bez dovolení nepoužívají cvičební nářadí, při cvičení na něm vyčkají na
odbornou záchranu
cvičební nářadí chystají a schovávají žáci pod dohledem vyučujícího
každé zranění nahlásí žák ihned vyučujícímu
cvičební úbor a obutí si po skončení hodiny odnesou žáci do šatny, nenechávají ho ve
třídě

3. Dohled nad žáky
-

-

Dohled nad žáky kromě výchovného prvku (uvědomělá kázeň) slouží především
k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví žáků.
Dohled je zajišťován ve všech prostorách školy, ve kterých se mohou pohybovat žáci,
a to podle rozvrhu dohledů umístěných na viditelných místech.
Dohled je vykonáván i na ostatních akcích, které škola pořádá.
Dohled konající pracovník je povinen k dohledu nastoupit včas, pohybovat se po
stanoveném prostoru a být na místě po celou stanovenou dobu. Nekoná jiné činnosti,
které s dohledem nesouvisí. Provádí namátkovou kontrolu učeben a WC. Zakročí
přiměřeně při jakémkoli náznaku porušení kázně a bezpečnosti. Mimořádné události
hlásí ihned vedení školy.
Pracovník, kterému dohled skončil, ale další dohlížející se zatím nedostavil, pokračuje
ve vykonávání dohledu a upozorní na tuto skutečnost vedení školy.
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VI. Omlouvání nepřítomnosti žáků a uvolňování
žáků z vyučování
1. Předem známá nepřítomnost žáka ve vyučování (uvolňování žáka
z vyučování)
Při nepřítomnosti žáka ve vyučování nepřesahující jeden den (návštěva lékaře, rodinné
důvody) je třeba omluvit žáka nejpozději jeden den před touto nepřítomností a to písemně
v žákovské knížce. Tu žák předloží třídnímu učiteli a ten žádost posoudí.
Pokud je třeba uvolnit žáka z vyučování na dobu delší jednoho dne (vážné rodinné důvody),
požádá zákonný zástupce ředitele školy písemně (formát žádosti A4) prostřednictvím třídního
učitele o uvolnění minimálně 3 dny před touto skutečností. Ředitel žádost projedná s třídním
učitelem a sdělí své rozhodnutí na kopii žádosti, kterou předá žákovi.
Ředitelka 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. V předmětu tělesná
výchova ředitelka školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího lékaře
nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se
souhlasem zákonného zástupce bez náhrady (§ 50 z. č. 561/2004 Sb.).
Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit
vyučování, stanoví ředitelka školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem
žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu podle § 18
z. č. 561/2004 Sb. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání
podmínky. (§ 50 z. č. 561)

2. Předem neznámý důvod nepřítomnost žáka ve vyučování (nemoc,
mimořádné rodinné důvody)
Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování
nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.
Z důvodu zajištění bezpečnosti žáků a omezení záškoláctví, informuje zákonný zástupce
žáka školu o nepřítomnosti žáka na vyučování telefonicky (581 211 738) nebo mailem
info@zsjakprerov.cz nejpozději do 14:00 hodin prvního dne nepřítomnosti.
Důvod nepřítomnosti žáka ve vyučování je zákonný zástupce povinen doložit písemně
v žákovské knížce. Žák sám předloží žákovskou knížku s omluvenkou svému třídnímu
učiteli v den opětného příchodu do školy.
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3. Všeobecné podmínky
V případě nevolnosti žáka, informuje škola zákonného zástupce a domluví s ním další postup.
Žák bude předán osobně zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.
V případě pochybnosti má škola právo ověřit si důvod nepřítomnosti žáka ve vyučování.
Žák si doplní zameškané učivo podle pokynů vyučujícího.

VII. Klasifikační řád
Tato kapitola je zpracována jako samostatný dokument.

VIII. Práva pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo:
-

na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na
ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů
nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s
pedagogickým pracovníkem ve škole,

-

aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními
předpisy,

-

na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli
vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně-pedagogické a pedagogickopsychologické činnosti,

-

volit a být voleni do školské rady,

-

na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.
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IX. Vzájemné vztahy pedagogických pracovníků se
žáky a jejich zákonnými zástupci
1.

Pro zajištění optimálních podmínek a dobrých výsledků vzdělávání žáka je nutná
spolupráce a vzájemná informovanost mezi zákonnými zástupci, žákem a
pedagogickým pracovníkem.

2.

Pedagogičtí pracovníci jsou informováni o výchovně vzdělávacích výsledcích žáků
prostřednictvím žákovské knížky, pravidelných konzultačních hodin (každý první
čtvrtek v měsíci v době od 15:30 do 17:30 hodin), nebo kdykoliv po vzájemné
domluvě.

3.

Zákonný zástupce může být přítomen ve vyučování, po zápisu své přítomnosti ve
škole v knize návštěv (kancelář školy).

4.

Prostřednictvím O.s. Komenius a školské rady se mohou zákonní zástupci
spolupodílet na chodu základní školy a jejich akcích.

5.

Pedagog si vede podrobnou dokumentaci žáka tak, aby mohl každého žáka dobře
poznat, porozumět mu a vyhovět jeho individuálním možnostem a potřebám.

6.

Základní škola na žádost zákonných zástupců zajistí poradenský servis.

7.

Pedagogický pracovník je pro žáky ve všech směrech příkladem. Při jednání se žáky
a jejich zákonnými zástupci se chová za všech okolností slušně a zdvořile a je
nepřípustné, aby používal fyzické tresty a jakkoliv snižoval osobnost žáka.
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X. Závěrečná ustanovení
1.

Školní řád je závazný pro všechny pracovníky školy a pro všechny žáky školy. Jeho
hrubé porušení je důvodem k okamžitému rozvázání pracovního poměru
s pracovníkem, jeho porušení ze strany žáka povede k opatření posílení kázně,
případně ke snížení známky z chování.

2.

Se zněním školního řádu jsou rodiče seznámeni prostřednictvím webových stránek
školy. Žáky seznamuje se školním řádem třídní učitel. O seznámení provádí zápis do
třídní knihy.

3.

Školní řád případně jeho dodatky projednává pedagogická rada a schvaluje jej
školská rada.

4.

Školní řád vstupuje v platnost 1. 9. 2017. Tímto dnem se ruší platnost předchozího
školního řádu ze dne 1. 2. 2015.
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