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Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace  
 

 ŠKOLNÍ ŘÁD 

Č.j.:  

Vypracoval:  Mgr. Renata Štěpánová 

Schválil:  Mgr. Renata Štěpánová, ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2017 

Účinnost ode dne: 1. 9. 2017 

 
 

Obecná ustanovení: 

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

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v plném znění vydávám jako statutární 
orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. 

 
 

a) Práva žáků 
Žák má právo: 

1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu. 
2. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní, 

morální a sociální rozvoj. Má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho 
pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku. 

3. Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí 
vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského 

soužití. Jeho názorům musí být dána náležitá váha. Žák má právo sdělit svůj názor, 
připomínky, výhrady a náměty k činnosti školy třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím, 

výchovnému poradci, metodikovi prevence, zástupci ředitele, řediteli školy, zástupci 
žákovského parlamentu nebo ostatním zaměstnancům školy. Žáci mají právo volit a být 

voleni do žákovského parlamentu v rámci školy. 
4. Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, šikanou, nedbalým zacházením, 

před sociálně patologickými jevy jako jsou zejména všechny formy sexuálního 
zneužívání, narkotika a psychotropní látky. Má právo na využití preventivních programů, 

které mu slouží k poskytnutí podpory ve zmíněných oblastech. 
5. Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázi nebo má nějaké problémy. 

6. Vyžádat si pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit 
své znalosti. 

7. Na zvláštní péči v odůvodněných případech (v případě jakéhokoliv druhu onemocnění, 
zdravotního postižení, zdravotního nebo sociálního znevýhodnění, v případě 

mimořádných schopností a talentu). 
8. Na život a práci ve zdravém životním prostředí v rámci možností školy. 

9. Na ochranu před všemi formami zneužívání a před kontaktem s narkotiky 
a psychotropními látkami. 

10. Žákům se nedoporučuje nosit do školy mobilní telefony či jiná multimédia, používat 
přístroj je dovoleno pouze v době přestávek, před a po vyučování. V době vyučování musí 
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být mobilní telefony plně vypnuty a uschovány v aktovce. Je zakázáno pořizovat pomocí 

mobilního telefonu nebo jiného záznamového zařízení zvukové a video záznamy 
vyučování i přestávek bez souhlasu učitele.  Z důvodů ochrany majetku školy i ochrany 

osobnosti spolužáků není dovoleno ve škole užívat mobilní telefon k fotografování.  
 

 

b) Chování žáků 
1. Žáci mají povinnost řádně chodit do školy a řádně se vzdělávat.  

2. Žáci dodržují školní řád, pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo školu při každém 
svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Žáci jsou povinni chránit své zdraví 

i zdraví svých spolužáků a pracovníků školy. 
3. Žáci dodržují zásady slušného chování k učitelům, zaměstnancům školy a spolužákům.  

4. Při veškerých činnostech ve škole se žák řídí pokyny třídního učitele, vyučujícího, vedení 
školy a ostatních zaměstnanců školy. 

5. Do školy vstupují určenými vchody a ty používají také k odchodu. Opustit areál školy 
během vyučování smí žák pouze se svolením vyučujícího na písemnou žádost rodičů, 

v jiných případech vždy v doprovodu dospělé osoby. Žáci mající odpolední vyučování 
pořádané školou oddělené polední přestávkou vyčkají na tuto činnost v areálu školy.  

6. Na začátku a na konci vyučovací hodiny a při vstupu návštěvy do třídy zdraví žáci 
povstáním v lavici. Vyučovací hodina začíná a končí zvoněním. Třídu žáci opouští na 

pokyn učitele, případnou nepřipravenost na vyučování hlásí žák na začátku vyučovací 
hodiny. 

7. Žáci nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitele.  
8. Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují nevhodně průběh vyučovací hodiny.  

O přestávkách se mohou volně pohybovat po budovách školy a za příznivého počasí 
v době velké přestávky a polední přestávky i v prostoru mezi budovami a tělocvičnou. 

Musí při tom dodržovat pravidla slušného chování a bezpečnosti. Do jiných tříd 
a pracoven žáci přecházejí ukázněně. Vstupovat do tělocvičny a odborných učeben smějí 

jen s učitelem, v případě zájmových činností jen se svým vedoucím. Na učitele 
nepovinných předmětů nebo vedoucí zájmových kroužků čekají žáci v šatně nebo před 

učebnou podle dohody. V šatnách se žáci zdržují jen po nezbytně nutnou dobu.  
9. Žáci, kteří obědvají ve školní jídelně, odcházejí do školní jídelny v doprovodu 

vyučujícího. Po dobu přítomnosti ve školní jídelně se žáci řídí pokyny dozírajících učitelů 
a pracovníku jídelny. Dodržují pravidla slušného stolování.  

10. Po vstupu do školy žáci sundají pokrývku z hlavy, přezouvají se v šatnách do zdravotně 
vhodných přezůvek. Do tělocvičny vstupují po přezutí do vhodné sportovní obuvi.  

11. Do školy žáci nenosí elektroniku, nepřiměřené obnosy peněz, zvířata, předměty, které 
nesouvisejí s výukou a rovněž předměty, které mohou ohrozit zdraví a bezpečnost 

(výbušniny, chemikálie, zbraně, střelivo nebo pyrotechniku, bodné a sečné předměty 
apod.). Je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm. 

12. Žákům se nedoporučuje nosit do školy cennosti, mobilní telefony či jiná multimédia. Při 
stěhování žáků ze třídy, kdy nemohou mít své věci pod přímým dohledem, např. u tělesné 

výchovy, předají je vyučujícímu, který je bezpečně uschová. 
13. V době vyučování musí být mobilní telefony plně vypnuty a uschovány v aktovce. 

11. Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě hlásí tuto skutečnost vyučujícímu nebo 
učiteli, který koná dozor a také třídnímu učiteli. 

12. Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce, nabízení a zneužívání návykových látek, 
stejně jako pití alkoholických, energetických nápojů a kouření. Je zakázáno jakýmkoli 

způsobem propagovat fašismus, rasismus a drogy ve škole či při činnostech 
organizovaných školou. 
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13. Nošení, držení a zneužívání návykových látek, stejně jako pití alkoholických nápojů a 

kouření je žákům školy zakázáno a bude řešeno ve spolupráci s Policií České republiky a 
postihováno odpovídajícím výchovným opatřením nebo sníženou známkou z chování.  

14. Žákovskou knížku nosí žáci každý den. Na výzvu učitele je žák povinen žákovskou 
knížku předložit. Opakované zapomínání žákovské knížky je považováno za závažné 

porušení Školního řádu. V případě zapomenutí žákovské knížky je žák povinen si sám 
nechat neprodleně zapsat známky a kárná opatření. Záznamy v žákovské knížce 

pravidelně kontroluje a potvrzuje svým podpisem zákonný zástupce žáka. Ztrátu žákovské 
knížky nahlásí tř. učiteli a požádá o vydání duplikátu. Žáci v žákovské knížce, v třídní 

knize a v další dokumentaci školy neopravují žádné údaje.  
15. Ve škole i mimo školu dodržují žáci pravidla slušného chování a dbají na dobré občanské 

soužití. Zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy 
se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským 

zákonem. 
16. O přestávkách žáci nesmí obtěžovat nepřiměřeným hlukem své okolí (hlasitá hudba, hry 

na mobilních telefonech, ...). 
17. Na WC žáci udržují čistotu, šetrně zacházejí s toaletními potřebami, nezdržují se 

bezdůvodně v prostorách WC. 
18. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a elektrickým vedením 

bez dozoru učitele.  
19. Při výuce v odborných učebnách zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy 

pro tyto učebny dané vnitřním řádem odborné učebny.  
20. Žákům je zakázáno připojovat svá soukromá zařízení ke školní WI-FI síti. Dozví-li se žák 

o neoprávněném držení hesla jiným spolužákem, je povinen toto neprodleně nahlásit TU. 
Důrazně se zakazuje další šíření hesla. 

21. . Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo 
hřišti nebo ve školských zařízeních a akcích pořádaných školou jsou žáci povinni hlásit 

ihned pedagogickému pracovníkovi. Tito jsou povinni poskytnou žákovi nebo jiné osobě 
první pomoc, zajistit ošetření žáka lékařem. Úraz bezodkladně oznámit řediteli školy a 

zákonnému zástupci žáka. Vyplnit záznam v knize úrazů, taktéž předepsané formuláře. 
Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl svědkem úrazu nebo který 

se o něm dověděl první. 
22. V areálu školy je zakázáno jezdit na kole, koloběžce, longboardu apod. 

23. Žák školy pomáhá slabším a postiženým spolužákům. 
24. Žák je zodpovědný za své studijní výsledky a chování.  

25. Chování žáka na akcích školy je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace 
na vysvědčení. 

26. Za hrubé porušení školního řádu bude považováno: 

 Kouření, požívání alkoholických nápojů, omamných látek nebo jiných zdraví 

škodlivých látek ve vnitřních i vnějších prostorách školy a mimo školu při 
činnostech organizovaných školou, je zakázáno. Rovněž jejich donášení, distribuce 

a přechovávání v prostorách školy. 

 Kouření elektronické cigarety v prostorách školy nebo na školních akcích mimo 

školu (elektronická cigareta je tabákový výrobek). 

 Kyberšikana – fotografování žáků a zaměstnanců školy na mobilní telefony a jiná 

optická zařízení a jejich šíření, hanlivé a urážlivé zprávy SMS, MMS nebo 
prostřednictvím internetu, hanlivé komentování příspěvků na sociálních sítích. 

 Ublížení na zdraví žáků, pedagogů nebo ostatních zaměstnanců školy. 

 Zapojení osobních nabíjecích kabelů do elektronické sítě školy.  
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27.  Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení 

žákovi uložit: 
a) napomenutí třídního učitele, 

b) důtku třídního učitele, 
c) důtku ředitele školy 

d) snížený stupeň z chování dle klasifikačního řádu, který je součástí školního řádu.  
 

 

c) Docházka do školy 
1. Žák je povinen účastnit se výuky v plném rozsahu podle rozvrhu hodin. Za pravidelnou a 

včasnou docházku žáka na vyučování odpovídají jeho rodiče nebo zákonní zástupci. Na 
vyučovací hodiny přichází včas, aby si stačil připravit potřebné pomůcky před jejich 

zahájením. 
Nepřítomnost žáka ve škole omlouvají rodiče či zákonní zástupci ze zdravotních či jiných 

vážných důvodů. Toto je nutno učinit do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti 
žáka (omluvit lze i telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu). Po návratu do školy musí 

být omluva provedena zákonným zástupcem písemně v žákovské knížce a musí obsahovat 
datum, důvod absence a podpis zákonného zástupce žáka. Omluvenku předloží žák 

třídnímu učiteli ihned po návratu do školy. 
2. Uvolnění žáka z vyučování se uskuteční pouze na základě písemné žádosti zákonného                         

zástupce. 
3. Předem známou nepřítomnost dítěte je nutno omluvit před jejím započetím, aby bylo 

možno zajistit způsob doplnění zameškaného učiva. V odůvodněných případech 
a na základě písemné žádosti rodičů může uvolnit žáka na jeden až tři dny třídní učitel, 

na větší počet dnů ředitel školy. V případě, že třídní učitel žádosti nevyhoví, informuje 
o této skutečnosti ředitele školy.  

4. V odůvodněných případech má škola právo vyžadovat na omluvu nepřítomnosti žáka 
lékařské potvrzení. 

5. V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě. 
6. Při účasti na akcích, které organizuje škola, žáci dodržují ustanovení školního řádu. 

 

d) Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami 
1. Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou, je 

při tom povinen řídit se pokyny učitelů a jiných oprávněných osob.  

2. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení třídy 
a školy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou. 

3. Za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, bude 
vyžadována odpovídající náhrada. 

4. Žák nepoškozuje a neničí majetek spolužáků, při poškození je povinen škodu nahradit. 
 

 
 

 

e) Vnitřní režim školy 

1. Škola je otevřena pro vstup žáků od 7.25 do 7:45 hodin. Pro vstup do staré budovy a nové 
budovy jsou určeny vchody ze dvora a jsou opatřeny čipovým systémem na otevírání 

dveří. Čipy mají k dispozici pouze zaměstnanci školy. V případě pozdějšího příchodu 
žáka, je možné otevřít dveře pomocí videotelefonu umístěného v ředitelně a v místnosti 

vedoucí školní jídelny. 
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Rozvrh hodin: 

Vyučovací hodina: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Začátek:   7:45 8:40 9:45 10:40 11:40 12:35 13:30 13:50  14:45 

Konec:   8:30 9:25 10:30 11:25 12:25 13:20 14:15 14:35 15:30 
 

2. Žáci začínající výuku druhou vyučovací hodinou, vstupují do školy v 8:30. V případě 
nepříznivého počasí mohou čas do 8.30 trávit ukázněně u šaten v přízemí. 

3. Pro vstup do školní družiny slouží vchod od tělocvičny. 
4. Dozor nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve škole. 

5. Přestávka po druhé vyučovací hodině se zařazuje velká přestávka v délce 20 minut, 
a po čtvrté hodině v délce 15 minut. Polední přestávka mezi dopoledním a odpoledním 

vyučováním trvá 30 minut. 
6. Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, opustí školu ihned po skončení vyučování. Žáci, 

kteří se stravují ve školní jídelně, opustí školu ihned po obědě. 
7. Do kabinetu, sborovny, kanceláří apod. vstupují žáci pouze po zaklepání a následném 

vyzvání. 
8. Žákům je zakázáno otevírat okna bez pověření učitelem.  

9. Žáci se ve škole zdržují ve své kmenové učebně, v odborných učebnách a v přilehlých 
chodbách či sociálních zařízeních. Bez vědomí vyučujících či pedagogického dohledu 

neopouštějí svévolně příslušnou školní budovu.  
10. Žákům je zakázáno jakkoli manipulovat s elektrickými spotřebiči a elektrickým zařízením 

všeho druhu, a to včetně nabíjení jakýchkoli soukromých elektrických přístrojů (mobilní 
telefony, MP3 přehrávače, notebooky aj.) z elektrické sítě školy. Ve školních budovách 

žáci též nezapojují elektrické spotřebiče do elektrické sítě, i když jsou to učební pomůcky. 
S těmito pomůckami nemohou manipulovat ani pod dohledem vyučujícího. Všechny 

přenosné elektrické přístroje používané ve škole, včetně učebních pomůcek, podléhají 
pravidelné odborné revizi. 

11. Rodičům a jiným dospělým osobám není samostatný příchod do učebních a jiných prostor 
školy povolen. 

12. Vyvolávat učitele z vyučování je nepřípustné. V mimořádných případech jen se svolením 
vedení školy a se zajištěním dozoru nad žáky.  

13. Mimořádné informace o žákovi se zásadně nepodávají během vyučování. Pouze 
výjimečně po předchozí telefonické domluvě je možné podat informaci před a po 

vyučování, o přestávkách jen v mimořádných případech. Informace je možné poskytnout i 
během konzultačních hodin učitele, samozřejmě opět po předchozí telefonické domluvě.  

14. Za chování žáků mimo školu a mimo školní akce pořádané školou plně odpovídají 
zákonní zástupci žáka. 

 
 

f) Rodiče žáků 
1. Zákonní zástupci dětí jsou povinni zajistit, aby žák docházel řádně do školy, na vyzvání 

ředitele školy se osobně účastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání 

dítěte. 
2. Rodiče jsou povinni pro vstup do školní družiny používat vchod od tělocvičny. 

3. Rodiče žáků mají právo informovat se na chování a prospěch svého dítěte u vyučujících 
a třídních učitelů v určených konzultačních hodinách, nebo po předchozí domluvě v jinou 

dobu. Není dovoleno narušovat v této souvislosti vyučování. 
4. Rodiče žáků mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících nebo 

u ředitele školy. 
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5. Rodiče mají povinnost informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání 

a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných 
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě 

zdravotně postiženo, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněno.  
6. Rodiče jsou povinni oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona 

č. 561/2004 Sb. a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost 
žáka a změny v těchto údajích. 

7. Omlouvání dítěte – viz část c) Docházka do školy 
8. Při náhlé nevolnosti žáka si po telefonickém sdělení školy vyzvedne žáka zákonný 

zástupce nebo jím písemně pověřený zástupce. 
9. V případě výskytu pedikulózy (ale i jiných infekčních onemocnění) ve škole je naprosto 

nezbytná spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) všech dětí.  
  

 
 

 
Řád školy byl projednán a schválen na pedagogické radě dne: 31. 8. 2017 

 
 

Řád školy byl projednán a schválen školskou radou dne 31. 8. 2017 
 

 
Školské radě předložila: Mgr. Renata Štěpánová, ředitelka školy 


