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A. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a
zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy
1. Práva a povinnosti žáků
a) Žáci mají právo:


na vzdělání podle školního vzdělávacího programu, na rozvoj osobnosti podle míry nadání,
rozumových a fyzických schopností,



na pomoc vyučujícího v případě nejasností v učivu,



na pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce či jiné osoby v případě
jakéhokoliv problému,



na speciální péči v rámci možností školy, jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení
nebo chování,



na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,



zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků (žákovská samospráva), volit a být do nich
voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy, popř.
pedagogické kolegium s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto
samosprávných orgánů zabývat,



vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí svého vzdělávání,
přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni
vývoje; své připomínky mohou vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo
kterémukoli pedagogickému pracovníku školy,



na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jejich rozumovou a mravní výchovu
a nevhodně ovlivňovaly jejich morálku,



na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, nedbalým zacházením, sexuálním násilím,
zneužíváním a nezákonnými útoky na jejich pověst,



na to, aby byl respektován soukromý život žáků a život jejich rodiny, na ochranu osobních
údajů,



na slušné chování a jednání ze strany dospělých,



na volný čas, přiměřený odpočinek a oddechovou činnost, odpovídající jejich věku,



na to nebýt nucen do jídla ve školní jídelně.



na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jejich tělesný a duševní vývoj,



na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny,



na svobodu individuálního projevu v normách pravidel slušného chování.
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b) Žáci mají povinnost:


řádně, tj. pravidelně a včas podle rozvrhu hodin docházet do školy a řádně se vzdělávat,



účastnit se činností, které ředitel školy vyhlásí jako povinné; docházka do nepovinných
předmětů, zájmových kroužků a školní družiny je pro přihlášené žáky povinná,



dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli
seznámeni,



nosit s sebou každý den do školy žákovskou knížku,



nosit do školy potřebné učební pomůcky, včetně vhodného oděvu a obuvi (cvičební úbor,
pracovní oděv aj.),



plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, popř. dalších zaměstnanců školy, které byly
vydány v souladu s právními předpisy a školním řádem,



dodržovat pravidla třídy, která si třída společně s třídním učitelem stanoví,



vyjadřovat své mínění a názory vždy slušným způsobem,



nepoškozovat cizí majetek, především majetek školy, zaměstnanců školy a spolužáků,



každé poškození nebo závadu hlásit vyučujícímu nebo třídnímu učiteli,



nosit do školy pouze předměty, které souvisejí s výukou, především nevnášet do školy drahé
předměty (např. šperky), větší obnosy peněz, nebezpečné předměty a elektroniku s výjimkou
mobilních telefonů,



mít po celou dobu pobytu ve škole vypnuté mobilní telefony a případně další elektroniku,
kterou přinesli se souhlasem vyučujícího, výjimku z tohoto pravidla uděluje vyučující,



před pořizováním fotografií, zvukových nebo audiovizuálních záznamů v prostorách školy
získat předchozí souhlas pedagogického pracovníka,



chovat se ukázněně, dbát na pořádek ve všech prostorách školy, ve školní jídelně i v okolí
školy.



chovat se ve škole i mimo školu v souladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozovali
pověst školy,



nepoužívat hrubých a vulgárních slov a být ohleduplní k mladším a slabším spolužákům,
zvláště dbát na to, aby neohrozili jejich zdraví, případně životy.

2. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků
a) Zákonní zástupci žáků mají právo:


na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka, způsob předávání informací je
konkretizován v kapitole E (Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní školy),



volit a být voleni do školské rady,



vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, která se týkají podstatných záležitostí jejich dětí,
přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,



navštívit výuku po předchozí dohodě s vyučujícím, požádat o osobní konzultaci s vyučujícím,
ředitelem školy, výchovným poradcem,



požádat o využití prostor školy k mimoškolním aktivitám nekomerčního charakteru,



požádat o úpravu vzdělávacího programu z důvodu změny zdravotní způsobilosti dítěte,



požádat o individuální vzdělávací plán,



na informace a poradenskou pomoc školy pro své děti v záležitostech týkajících se vzdělávání
podle školního vzdělávacího programu,



požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu (kap.B – odst. 3).

b) Zákonní zástupci žáků mají povinnost:
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zajistit, aby žák docházel řádně do školy,



dohlížet na řádnou domácí přípravu žáka a péči o školní pomůcky,



na vyzvání třídního učitele, ředitele školy, popř. zástupce ředitele se ve stanoveném termínu
osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka



informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotním stavu žáka nebo jiných
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,



omluvit z výuky žáky, jejichž zdravotní stav neumožňuje účast ve výuce nebo u kterých je
podezření na infekční onemocnění, a nechat je v domácím ošetřování; za infekční
onemocnění se považuje i výskyt cizopasníků (např. vši),



informovat třídního učitele o nepřítomnosti žáka ve vyučování a vysvětlit důvody
nepřítomnosti v souladu se školním řádem (konkrétní způsob je uveden v kapitole B Provoz
školy),



účastnit se třídních schůzek (třídní aktiv) a konzultačních dnů, na kterých učitelé informují
zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání,



oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a
další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v
těchto údajích.

3. Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy
a) Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny,
které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších
nezbytných organizačních opatření.
b) Škola podporuje respektující přístup k dítěti i jeho zákonnému zástupci.
c) Všichni zaměstnanci školy jsou povinni žáky chránit před všemi formami špatného zacházení.
Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno, viditelně zanedbáváno nebo je s ním jinak špatně
zacházeno, oznámí tuto skutečnost řediteli školy, který se spojí s příslušnými orgány na pomoc
dítěti. Speciální pozornost budou věnovat ochraně před návykovými látkami.
d) Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace
o žákovi (např. zdravotní způsobilost), jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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B. Provoz školy
1. Školní budova
1.1 Přístup do školní budovy
a) Vnější vchod budovy školy se odemyká v 6:55 hod. a zamyká se v 17:00 hod.
b) Vnitřní vchod školy je žákům přístupný takto:


Od 6:55 do 7:55 je vstup umožněn pouze žákům, kteří navštěvují ranní školní družinu
nebo ranní výuku v této době,



Od 7:55 do 8:10 je škola pro všechny žáky zavřená, žáci mohou čekat ve vestibulu školy,



od 8:10 do začátku výuky (8:30) je vstup do školy pro žáky otevřen,



během výuky a dále je vnitřní vchod školy uzavřen, vstup žákům je umožněn pouze na
vyzvání
c) Zákonní zástupci nebo jimi zmocněné osoby (např. prarodiče žáků) využívají ke vstupu do budovy
přidělené přístupové čipy.
d) Vstup jiné osoby do budovy je možný pouze v doprovodu zaměstnance školy.
e) Všichni žáci, zákonní zástupci i zaměstnanci školy jsou povinni zajistit, aby vnitřní vchod školy
zůstal zavřený a zajištěný proti vniknutí nežádoucích osob.

1.2 Zásady chování v prostorách školy
f)

V době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve školní budově pouze se souhlasem
pedagogického pracovníka školy.
g) Žáci se přezouvají ihned po příchodu do školy v šatnách nebo na jiných místech k tomu určených,
v prostorách školy se pohybují přezutí.
h) Do sborovny, odborných učeben, kanceláří a skladů vstupují žáci pouze za přítomnosti
pedagogického pracovníka nebo jím pověřeného zaměstnance školy a jen tehdy, jsou-li k tomu
vyzváni.
i) Ve třídách může být třídním učitelem stanovena služba, která dbá na čistotu a pořádek ve třídě,
odpovídá za čistě umytou a utřenou tabuli v průběhu vyučování, případně vykonává další činnosti
stanovené třídním učitelem.
j) Mobilní telefony žáků zůstávají po celou dobu pobytu ve škole vypnuté, dle rozhodnutí
vyučujícího mohou být na začátku vyučování vybírány do úschovy.
k) Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých
věcí – uzamykání šaten, tříd,
l) Žáci vstupují do třídy či učebny nejpozději pět minut před začátkem vyučování.

2. Režim dne
2.1. Časové rozvržení hodin
Vyučování se člení na hlavní a vedlejší hodiny. Hlavní vyučování tvoří blok od 8.30 do 10.20hodin.
Mezi hlavním a vedlejším vyučováním je velká přestávka, která trvá 30 minut. Vedlejší hodiny trvají
45 minut a jsou mezi nimi přestávky v délce 10 minut. Přestávka na oběd trvá minimálně 30 minut.
Přesné rozvržení vyučování je dáno rozvrhem hodin jednotlivých ročníků v daném školním roce.
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2.3. Dohled
Pedagogičtí pracovníci vykonávají dohled nad žáky před vyučováním, o přestávkách a v době oběda
podle rozpisu stanoveného ředitelem školy.

3. Docházka do školy
a) Žáci chodí do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin.
b) Dítě se stává žákem základní školy dnem nástupu do školy (tj. prvním dnem školního roku, ve
kterém zahájí povinnou školní docházku, popřípadě dnem přestupu z jiné školy), který je určený
ve Smlouvě o poskytování vzdělávání.
c) V průběhu základního vzdělávání má žák právo změnit základní školu v souladu s § 49 školského
zákona.
d) Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na písemnou
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 ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení praktického lékaře pro děti
a dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn
se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.

3.1. Podmínky pro omlouvání neúčasti žáků ve vyučování a pro uvolňování žáků z
vyučování
3.1.1. Omlouvání nepřítomnosti žáků

a) Při nepřítomnosti žáka je nutné, aby zákonný zástupce žáka informoval neprodleně třídního
učitele (či ředitele školy) osobně, písemně nebo telefonicky a sdělil mu příčinu nepřítomnosti
žáka.
b) Zákonný zástupce žáka je povinen písemně doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování
nejpozději do tří kalendářních dnů od opětovného nástupu do školy. Nepřítomnost žáka základní
školy se omlouvá v žákovské knížce. Pokud tak zákonný zástupce žáka neučiní, může být
nepřítomnost žáka považována za neomluvenou.
c) Třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelem školy požadovat
omlouvání nepřítomnosti žáka lékařem (např. při podezření na záškoláctví).
d) Opakované neomluvené pozdní příchody žáka do výuky mohou být považovány za neomluvenou
nepřítomnost.
3.1.2. Uvolňování z vyučování

a) Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. O uvolnění žádá
zákonný zástupce.
b) Jde-li o uvolnění z jedné vyučovací hodiny, uvolňuje žáka třídní učitel nebo učitel předmětu, před
kterým žák odchází. Pokud se žák tímto způsobem z vyučování neuvolní, může být jeho
nepřítomnost považována za neomluvenou. Zákonný zástupce vyzvedává žáka ve škole. Žáka je
možné uvolnit také na základě písemné žádosti zákonného zástupce o uvolnění z vyučování, v níž
za žáka přebere zodpovědnost.
c) Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen,
dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky.
d) V případě nevolnosti žáka a nutnosti rychlého lékařského ošetření je žák po oznámení
zákonnému zástupci doprovázen buď zákonným zástupcem, nebo dospělým pracovníkem školy.
e) Na plánovanou dobu nepřesahující tři dny uvolňuje žáka třídní učitel. O této skutečnosti je
informován nejméně dva pracovní dny předem.
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f)

O uvolnění z vyučování, které přesahuje tři dny, rozhoduje ředitel školy na základě písemné
žádosti zákonného zástupce žáka.
g) Škola má právo na bližší určení rodinných důvodů, jsou-li důvodem nepřítomnosti žáka. Za
rodinné důvody lze považovat např. pohřeb, svatbu v rodině, stěhování, péči o blízkou osobu.

4. Organizace výchovy mimo vyučování
Výchovou mimo vyučování se rozumí akce, konané mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání,
jako jsou exkurze, školní výlety, školy v přírodě, projektové týdny, lyžařský výcvik, sportovní a
turistický kurs, společensky prospěšné práce a další.
a) Výchova mimo vyučování je součástí výchovy a vzdělávání žáků, vyučující ji plánuje
v předmětech, s nimiž tematicky souvisejí:


exkurze a školní výlety se organizují půldenní, jednodenní nebo dvoudenní,



školy v přírodě, projektové týdny, lyžařský výcvik, sportovní a turistický kurs se organizují
obvykle týdenní,



zajišťuje a vede je předem určený vyučující nebo pedagogický pracovník, na každých 25 žáků
je zajištěn alespoň jeden pedagogický pracovník,



žáci při exkurzích dodržují předpisy bezpečnostní a hygieny práce a pokyny pracovníků
organizace, v níž se exkurze koná.

b) Žákům, kteří na akci konající se mimo školu nejedou, škola zajistí náhradní vyučování.
c) Při akcích konaných mimo 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 písemně nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků.

5. Školní stravování
a) Stravování žáků a zaměstnanců školy je zajištěno v jídelně-výdejně v prostorách školy. Obědy do
výdejny škola odebírá od smluvního dodavatele.
b) Stravování se řídí provozním řádem školní jídelny.
c) Při stolování se žáci především chovají tiše a ukázněně, dbají pokynů učitelů, dozoru a personálu
školní jídelny.

6. Školní tělocvična
a) Provoz školní tělocvičny se řídí provozním řádem tělocvičny.
b) Žáci vstupují do tělocvičny pouze za přítomnosti určeného pedagogického pracovníka, při pobytu
v tělocvičně se řídí jeho pokyny, nepoškozují záměrně sportovní nářadí a náčiní, dbají na ochranu
svého zdraví i zdraví svých spolužáků.

7. Školní zahrada
a) Zahrada ve vnitrobloku slouží pro výuku vybraných předmětů, školní družinu a pro aktivity při
tělesné výchově, popř. volnočasovým aktivitám.
b) Žáci se řídí pravidly pobytu na zahradě, vyhlášenými školou. Žáci dbají pokynů pedagogických
pracovníků, nepoškozují záměrně zahradu, její vybavení a vysazenou zeleň, dbají na ochranu
svého zdraví i zdraví svých spolužáků.
c) Vstup na školní zahradu je žákům povolen pouze v doprovodu pedagogického pracovníka.
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8. Školní družina
a) Školní družina je určena přednostně pro žáky 1., 2. a 3. ročníku.
b) Provoz školní družiny probíhá v pondělí až pátek ráno vždy od 7.00 do 8.10 hod. a dále od 12.30
do 16.30 hod.
c) Podrobnosti o provozu školní družiny jsou stanoveny ve vnitřním řádu družiny.
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C. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich
ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy
diskriminace, nepřátelství nebo násilí
1. Bezpečnostní zásady a pokyny pro žáky
a) Žáci dbají na dodržování pravidel hygieny, na osobní čistotu i čistotu ve třídách, odborných
učebnách, místnostech družiny, na chodbě, na toaletách, v šatnách a ostatních prostorách školy.
b) Při veškeré své činnosti žáci dbají na bezpečnostní pokyny, aby nezpůsobili újmu na svém zdraví
ani na zdraví spolužáků, zaměstnanců školy či jiných osob.
c) Žák nenosí do školy předměty, kterými by mohl ohrozit své zdraví i zdraví ostatních.
d) Žák plně respektuje školní řád a pokyny pedagogických pracovníků.
e) Žák se řídí platnými zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při všech školních činnostech.
f) Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, odborné učebně, na
chodbě, v tělocvičně, v ostatních prostorách školy nebo na školní zahradě hlásí žáci ihned
vyučujícímu a následně třídnímu učiteli.
g) Úrazy, ke kterým došlo při společné činnosti žáků mimo školu, je třeba hlásit doprovodnému
personálu a následně vedení školy.

2. Bezpečnost a ochrana zdraví
a) Bezpečnost a ochrana zdraví vychází z provozu školy.
b) Poučení na začátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména:


se školním řádem,



se zásadami bezpečného chování v celém areálu školy, při příchodu do školy a odchodu ze
školy a na veřejných komunikacích,



se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisí s vyučováním,



s postupem při úrazech,

 s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru.
c) Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví je nutné učinit na počátku první vyučovací hodiny u
těchto předmětů – fyzika, chemie, tělesná výchova, pracovní vyučování apod. – nebo před
výukou v odborných učebnách – např. laboratořích, školních dílnách či na školních pozemcích.
Vyučující seznámí žáky s pravidly bezpečného chování a upozorní na možné ohrožení života,
zdraví či majetku.
d) Poučení před činností, která se provádí mimo školní budovu (činnosti jako např. vycházky, výlety,
lyžařské výcviky, exkurze, projektové týdny, plavecké výcviky, zájezdy), provede třídní učitel nebo
ten, kdo bude nad žáky vykonávat dohled. Seznámí žáky se všemi pravidly chování, případnými
zákazy apod. a poučí je o správném vybavení.

3. Záznam o školním úrazu
a) Postup při poranění žáka:


zjistit poranění,



poskytnout první pomoc nebo přivolat lékaře,



informovat ředitele školy a zajistit pro žáka doprovod dospělou osobou k lékaři,



oznámit skutečnost zákonným zástupcům žáka a požádat je o převzetí dítěte,



provést zápis do knihy úrazů, popř. vyplnit záznam o úrazu,
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 informovat třídního učitele, není-li pedagogický pracovník sám třídním učitelem.
b) Kniha úrazů je uložena ve sborovně školy. V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým
došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin
od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.
c) Zápis do knihy úrazů provádí:


vyučující příslušného předmětu (např. úraz při hodině TV),



učitel konající dozor (např. o přestávkách),

 třídní učitel (všechny ostatní případy).
d) Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovány pouze za účelem evidence
úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu.
e) Záznam o úrazu se vyhotoví na formuláři, který je k dispozici u ředitele školy.
f) Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zákonnému zástupci žáka.
g) O každém úrazu je informován ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti zástupce ředitele
školy. O úrazu žáka podá pedagogický pracovník, který je určen pro vyplňování zápisu do knihy
úrazů, bez zbytečného odkladu informaci zákonnému zástupci žáka.

4. Ochrana před sociálně patologickými jevy
a) Všichni pedagogičtí pracovníci ve spolupráci se školním metodikem prevence průběžně sledují
konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují
různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. Třídní učitelé spolupracují s
rodiči v oblasti prevence, informují je o preventivním programu školy a dalších aktivitách a
spolupracují s dalšími institucemi na sociálně právní ochraně dětí a mládeže.
b) V celém areálu školy a před vstupem do školy je přísně zakázáno užívání, donášení, držení,
distribuce a propagace návykových látek, včetně alkoholických nápojů a kouření.
c) Žáci nesmí do školy nosit návykové látky v jakémkoli množství včetně legálních drog. Škola využije
všech možností daných jí příslušným zákonem včetně možnosti podat podnět k zahájení trestního
stíhání osob, které se v souvislosti s porušením zákazu dopustily trestného činu. Třídní učitel
informuje zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o postupu školy a
zároveň je seznámí s možností odborné pomoci.
d) Všichni žáci, jejich zákonní zástupci a pracovníci školy jsou povinni aktivně se podílet na zamezení
výskytu šikany, vandalismu, brutality, rasismu, kriminality, nepřátelství nebo násilí. Při každém
zjištění těchto jevů nebo podezření na ně, jsou povinni okamžitě informovat třídního učitele,
výchovného poradce a vedení školy a případné oběti poskytnout podle svých možností a
schopností náležitou ochranu. Závažné případy jsou postoupeny orgánům činným v trestním
řízení.
e) V případě zjištění sociálně patologických jevů může škola zajistit odbornou pomoc pro žáka i jeho
zákonné zástupce. Tuto odbornou pomoc hradí zákonný zástupce v plné výši.
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D. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školním zařízením ze
strany žáků
a) Žáci si váží školního majetku. Šetrně zacházejí se svěřenými pomůckami, učebnicemi, školními
potřebami a chrání je před poškozením.
b) Za úmyslně či z nedbalosti poškozené věci bude školou požadována adekvátní náhrada.
c) Každé poškození nebo závadu ve třídě hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo řediteli školy.
d) Škola může požadovat, aby poškozený nebo zničený majetek školy žák osobně nebo ve spolupráci
s učitelem a zákonným zástupcem opravil v rámci svých možností. Majetek, který nelze opravit
nebo který po opravě ztratí významnou část své hodnoty, bude částečně nebo zcela uhrazen
zákonnými zástupci žáka.
e) Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí. Před
odchodem ze třídy tyto prostory uklidí.
f) Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči.
g) Žáci nesmí manipulovat s ventily topných těles.
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E. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
1. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání na
vysvědčení
1.1. Obecné zásady hodnocení
a) Hodnocení žáka vychází z poznávání dítěte, má celostní charakter, respektuje individuální a
věkové zvláštnosti.
b) Ve výchovně vzdělávacím procesu je žák hodnocen průběžně a dále na konci každého pololetí
slovním hodnocením a celkovým prospěchem.
c) Hodnocení sestavuje učitel, který vyučuje příslušný předmět. V předmětu, ve kterém vyučuje více
učitelů, sestaví hodnocení za dané období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.
d) Ohodnocením výkonu žáka posuzuje učitel výsledky práce objektivně a přiměřeně náročně.
e) Individuálně integrovaní žáci jsou hodnoceni v souladu s individuálním vzdělávacím programem.
f) Chování žáka neovlivňuje hodnocení výsledků vzdělávání ve vyučovacích předmětech.
g) Škola hodnotí žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou.
h) V průběhu školního roku jsou zákonní zástupci žáka o prospěchu a chování žáka informováni
třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů:

i)



písemnou formou prostřednictvím žákovské knížky, epochových sešitů,



elektronickou poštou, dopisem,



ústně telefonicky, popř. při osobních schůzkách především v době konzultačních hodin,



na pravidelných třídních schůzkách



po předchozí domluvě na požádání zákonných zástupců žáka,

 případně na schůzce, k níž jsou zákonní zástupci vyzváni školou.
V případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování informuje bezprostředně učitel
zákonné zástupce žáka a iniciuje schůzku, ze které je pořízen zápis. Tyto případy se projednávají
v pedagogickém kolégiu (pedagogické radě).

1.2. Získávání podkladů pro hodnocení
a) Podklady pro hodnocení a případné převedení na klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a
chování žáka má možnost učitel získávat zejména těmito metodami, formami a prostředky:


soustavným pozorováním žáka,



soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,



sledování projevů dítěte jak ve vztahu učitele a žáka, tak v celém sociálním organismu třídy a
školy



různými druhy zkoušek (písemné; ústní – před tabulí, v lavici, v průběhu hodiny, v rámci
rytmické části, formou referátů apod.; grafické; praktické; pohybové apod.), didaktickými
testy,

 rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka.
b) Každá epocha je obvykle uzavřena slovním hodnocením v žákovské knížce.
c) Podklady pro hodnocení učitel uschovává po dobu, během které se žák hodnotí nebo ve které se
k němu mohou zákonní zástupci odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě
žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30. října dalšího školního roku.

1.3. Hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení
a) Za každé pololetí vydává škola žákovi vysvědčení. Škola vydává vysvědčení dle platných předpisů.
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b) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno slovně.
c) Slovní hodnocení vypracovávají učitelé jednotlivých předmětů. V případě, že předmět bude
vyučován více učiteli, vypracují slovní hodnocení za dané období příslušní učitelé po vzájemné
dohodě.
d) Pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání převádí učitelé jednotlivých předmětů slovní
hodnocení na klasifikaci, a to za období stanoveném kritérii pro přijímací řízení, nejvýše však za 2
školní roky. Převedení slovního hodnocení na klasifikaci je zapsáno do katalogového listu žáka a
je písemně oznámeno žákovi a jeho zákonnému zástupci společně s vysvědčením.
e) V případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, převedou vyučující
jednotlivých předmětů slovní hodnocení na klasifikaci, a to na žádost této školy nebo zákonného
zástupce žáka. Slovní hodnocení se převádí na klasifikaci za období posledního ukončeného
pololetí.
f) Žáka, který v daném předmětu v průběhu pololetí zamešká více než 30 % časové dotace, nemusí
vyučující v řádném termínu hodnotit. Pokud přesáhne absence v daném předmětu 50 % časové
dotace, nesmí vyučující žáka v řádném termínu hodnotit. V takovém případě pro jeho hodnocení
stanoví ředitel školy náhradní termín.
g) O komisionálním přezkoušení může požádat zákonný zástupce žáka ředitele školy, má-li
pochybnost o správnosti hodnocení. Žádost musí podat do tří dnů ode dne, kdy se o hodnocení
prokazatelně dozvěděl. Komisionální přezkoušení a opravné zkoušky se konají nejpozději do 31.
srpna toho roku, kdy bylo hodnocení prokázáno.
h) Komisi pro komisionální přezkoušení a opravné zkoušky jmenuje ředitel školy; v případě, že je
vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
i) Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení se
vyjádří slovním hodnocením a sdělí prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka.
j) Z přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné vyplnění
protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové komise.

2. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
a) Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků.
b) Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků.
c) Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Učitelé se o chybě se žáky baví,
žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení.
d) Při sebehodnocení se žák snaží popsat:


co se mu daří,



co mu ještě nejde,

 jak bude pokračovat dál.
e) Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval své výkony a výsledky.

3. Stupně hodnocení prospěchu při převedení na klasifikaci a stupně
hodnocení chování
Tato kapitola stanovuje stupně hodnocení prospěchu při převedení na klasifikaci v 8. a 9. ročníku,
popř. při přijímacím řízení na střední školu v 5. a 7. ročníku a při přestupu na školu s odlišným
způsobem hodnocení a stupně hodnocení chování v 1. až 9. ročníku a jejich charakteristiku.
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3.1. Stupně hodnocení prospěchu při převedení na klasifikaci
a) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech se při převádění
na klasifikaci v 8. a 9. ročníku, popř. při přijímacím řízení na střední školu v 5. a 7. ročníku a při
přestupu na školu s odlišným způsobem hodnocení po vyžádání školou nebo zákonnými zástupci
žáka hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:


1 – výborný,



2 – chvalitebný,



3 – dobrý,



4 – dostatečný,

 5 – nedostatečný.
b) Pro potřeby převedení na klasifikaci se předměty dělí do tří skupin:


předměty s převahou teoretického zaměření,



předměty s převahou praktických činností,

 předměty s převahou výchovného a uměleckého zaměření.
c) Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci.
Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v
souladu se specifikou předmětu.
3.1.1. Převedení na klasifikaci ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření

a) Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a
matematika.
b) Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v
souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:


aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,



samostatnost v přípravě, žákova iniciativa,



domácí příprava a osvojení účinných metod samostatného studia,



vedení sešitu a kreativita,



schopnost nápravy chyby,



úroveň referátů, samostatných prací, testů (hodnocení se provádí v bodech nebo
procentech), ústního zkoušení,



ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic,
zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované
intelektuální a motorické činnosti,



přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu



schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických
úkolů.

3.1.2. Převedení na klasifikaci ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření.

a) Převahu praktické činnosti mají rukodělné činnosti.
b) Při klasifikaci v předmětech s převahou praktického zaměření se v souladu s požadavky učebních
osnov hodnotí:


vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,



osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,



využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,



aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,



kvalita výsledků činností,
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organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,



dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí,



hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,



obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.

3.1.3. Převedení na klasifikaci ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného a uměleckého
zaměření

a) Převahu výchovného a uměleckého zaměření mají výtvarná výchova a kreslení forem, hudební
výchova, tělesná výchova.
b) Žák, jehož zdravotní stav vyžaduje částečné uvolnění nebo úlevy při tělesné výchově doporučené
lékařem, se hodnotí s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.
c) Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních
osnov hodnotí:


stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,



osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,



poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,



kvalita projevu,



vztah žáka k činnostem a zájem o ně,



estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,



v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná tělesná zdatnost,
výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.

3.2. Hodnocení chování
3.2.1. Výchovná opatření

a) Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či
fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za
mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za
dlouhodobou úspěšnou práci.
b) Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících
žákovi udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající
úspěšnou práci.
c) Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi
uložit:


napomenutí třídního učitele,



důtku třídního učitele,

 důtku ředitele školy.
d) Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy
lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogickém kolégiu.
e) Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo
uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho
zákonnému zástupci.
f) Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do
dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v
němž bylo uděleno.
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3.2.2. Stupně hodnocení chování

a) Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se na vysvědčení hodnotí slovně. V případě
převedení na klasifikaci se hodnotí na vysvědčení stupni:


1 – velmi dobré,



2 – uspokojivé,

 3 – neuspokojivé.
b) Udělená výchovná opatření, popř. snížený stupeň chování jsou součástí slovního hodnocení žáka.
c) Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:
Stupeň 1 (velmi dobré)

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných
přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby
napravit.
Stupeň 2 (uspokojivé)

Chování žáka je opakovaně v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Žák se
dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školního řádu nebo se
opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se dopouští dalších přestupků, dochází
k opakovaným neomluveným absencím, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje
bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.
Stupeň 3 (neuspokojivé)

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových
závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo
bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost
školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.
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3.2.3. Rámcová pravidla pro hodnocení chování

a) Pravidla pro hodnocení chování jsou stanovena následovně:
hodnocení chování

popis chování

udělení výchovného
opatření

pochvala třídního učitele

-příkladné chování v sociální oblastech

uděluje třídní učitel

pochvala ředitele školy

-příkladné chování v sociálních
oblastech
-opakovaná pomoc ostatním
-záchrana jiné osoby (živočicha)

uděluje ředitel školy po
projednání
v pedagogickém kolégiu

napomenutí třídního učitele

- drobné porušení školního řádu

uděluje třídní učitel

důtka třídního učitele

- drobné opakované porušení školního
řádu

uděluje třídní učitel

důtka ředitele školy

- závažnější porušení školního řádu
- je možné ji udělit od 1 neomluvené
hodiny

uděluje ředitel školy po
projednání
v pedagogickém kolégiu

snížený stupeň z chování – 2

- závažné nebo soustavné porušování
školního řádu
- je možné ho udělit od 2 neomluvených
hodin

uděluje ředitel školy po
projednání
v pedagogickém kolégiu

snížený stupeň z chování – 3

- hrubé porušení školního řádu:

uděluje ředitel školy po
projednání
v pedagogickém kolégiu



slovní nebo fyzický útok proti
pracovníkům školy, spolužákům
nebo cizím osobám



rasistické projevy a omezování
osobní svobody druhých



úmyslné poškozování cizího
majetku či zdraví osob
(živočichů)
- je možné ho udělit od
10 neomluvených hodin
b) Při udělování výchovných opatření jsou přestupky žáka posuzovány individuálně, je brán ohled na
dosavadní chování žáka, na mimořádné okolnosti. Pokud bylo již žákovi uděleno konkrétní
výchovné opatření, pak se při dalším přestupku toto výchovné opatření započítává. Konkrétní
výchovná opatření mají platnost vždy na jedno pololetí daného školního roku.
c) Při zvlášť hrubém porušení školního řádu nemusí být dodržena posloupnost výchovných opatření.
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4. Zásady pro celkové hodnocení žáka na vysvědčení při použití slovního
hodnocení
a) Při použití slovního hodnocení se na vysvědčení užívají pouze dva stupně:


prospěl (a),

 neprospěl (a).
b) Celkové hodnocení se stupni:


prospěl(a) s vyznamenáním,



prospěl(a),

 neprospěl(a)
se užívá pouze při převedení slovního hodnocení na klasifikaci, tzn.:


při převedení na klasifikaci v 8. a 9. ročníku,



při přijímacím řízení na střední školu v 5. a 7. ročníku,



při přestupu na školu s odlišným způsobem hodnocení po vyžádání školy, na kterou žák
přestupuje, nebo zákonných zástupců,

 na žádost zákonného zástupce dítěte.
c) Při použití slovního hodnocení žák prospívá vždy, pokud zvládne učivo daného ročníku ve všech
povinných předmětech s výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, z nichž byl
uvolněn.
d) Při celkovém hodnocení po převedení na klasifikaci je žák hodnocen stupni takto:


prospěl(a) s vyznamenáním – není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen stupněm
prospěchu horším než 2 (chvalitebný), průměr stupňů prospěchu ze všech povinných
předmětů není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré



prospěl(a) - není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen stupněm prospěchu 5
(nedostatečný)



neprospěl(a) – je-li v některém z povinných předmětů hodnocen stupněm prospěchu 5
(nedostatečný).
e) Vysvědčení se dělí na úvodní část, která obsahuje celkovou charakteristiku žáka a na část, která
věnuje pozornost jednotlivým předmětům. V úvodní části, tedy v obecné charakteristice dítěte,
může být zahrnut popis dítěte po stránce fyzického i duševního vývoje, zachycení pokroku i
výkyvů v těchto oblastech, sociální schopnosti ve vztahu ke spolužákům a učitelům, vztah ke
školní práci i ke světu vůbec. Podává tedy celkovou charakteristiku dítěte a nabízí možnost
budoucí cesty, co je třeba zlepšit, na čem je třeba ve výše zmíněných oblastech pracovat. Při
hodnocení jednotlivých předmětů je zpravidla ve stručnosti vyjádřena tematika probírané látky,
požadovaná kritéria a to, jak žák tato kritéria plní, vždy s ohledem na jeho individuální schopnosti
a možnosti. Dítě se dovídá, jaké je v současnosti, ale také co by mohlo zlepšit v budoucnosti a co
může pro toto zlepšení udělat.

19 / 20

Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s.

Školní řád

verze č. 1 platný od 1. 9. 2014

5. Průběh a způsob hodnocení vzdělávání podle individuálního
vzdělávacího plánu
a) Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit vzdělávání
podle individuálního vzdělávacího plánu žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo
žákovi s mimořádným nadáním na žádost zákonných zástupců.
b) Zákonní zástupci žáka jsou povinni s učiteli jednotlivých předmětů konzultovat probírané učivo.
c) Způsob hodnocení žáka vychází ze znalosti příznaků jeho potíží a uplatňuje se ve všech
vyučovacích předmětech, ve kterých se tyto potíže projevují.
d) V případě plnění školní docházky v zahraničí se postupuje podle § 38 školského zákona a s ním
souvisejících vyhlášek MŠMT.
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