
VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO ŘÁDU 

1. Práva a povinnosti žáků 

1.1. Žák má právo: 

- na vzdělání podle školního vzdělávacího programu, 

- na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností, 

- na důstojné zacházení ze strany pracovníků školy, 

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

- má právo 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 ve škole, 

- na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí,  

- na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně 

ovlivňovaly jeho morálku, 

- na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením, 

- na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny, 

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

- na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího 

programu, 

- zatelefonovat svým rodičům, na linku důvěry apod., cítí-li se být ohrožen, či omezován ve svých základních právech, 

- na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

- vyjadřovat se adekvátně k rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho vzdělávání, přičemž jeho 

vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje, své připomínky může vznést 

prostřednictvím zákonných zástupců přímo řediteli školy nebo do schránky důvěry  

- v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího, 

- jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, 

výchovného poradce či jiného zaměstnance školy, 

- na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek, 

- být hodnocen individuálně a objektivně tak, aby rozuměl hodnocení průběhu a výsledků své činnosti, 

- omluvit se za nesplnění některého úkolu ze závažných důvodů, 

- ucházet se o zařazení do volitelných předmětů, nepovinných předmětů, do zájmových útvarů a účastnit se školních 

soutěží, 

- vyjadřovat se slušnou formou k fungování školy, sdělovat své připomínky a náměty svému třídnímu učiteli, zástupci 

ředitele školy, řediteli školy a ostatním pracovníkům škol. Ke svým vyjádřením může žák využít schránku důvěry. 

- volně se pohybovat o přestávkách v určených prostorách školy tak, aby neomezoval ostatní a aby nezpůsobil zranění 

sobě ani druhým,  

- v době mimo vyučování zůstávat ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem,   

1.2. Žák má povinnost: 

- dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen, 

- dodržovat právní předpisy České republiky, školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a 

bezpečnosti, 

- plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, popř. dalších zaměstnanců školy, vydané v souladu s právními 

předpisy a školním řádem, 

- chovat se ve škole slušně k dospělým i žákům školy, dbát pokynů pedagogických a provozních pracovníků,  

- k pracovníkům školy i ostatním žákům se chovat slušně, s úctou, vytvářet pozitivní atmosféru, podporovat 

porozumění, snášenlivost a toleranci, dbát pokynů pedagogických a provozních pracovníků, 

- zdravit v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným pozdravem.  

- vyjadřuje-li své mínění a názory, činí tak vždy slušným způsobem, 

- chovat se ohleduplně k mladším a slabším spolužákům, zvláště dbát, aby neohrozil jejich zdraví, případně životy, 

- chovat se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob, 

- nepoužívat hrubých a vulgárních slov, 

- chránit své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé - kouření, 

pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek – včetně jejich držení 

- chovat se ukázněně, dbát na pořádek a čistotu ve všech prostorách školy, v areálu školního hřiště i v okolí školy, 

- předcházet úrazům přesným dodržováním školního řádu, 

- okamžitě hlásit vyučujícímu jakýkoliv úraz, či nevolnost, ke kterým dojde v době školního vyučování nebo na školní 

akci, 

- v prostorách školy se chovat ukázněně, 

- chodit do školy vhodně a čistě upraven a oblečen,    

- řádně docházet do školy a systematicky se připravovat na vyučování, 

- chodit do školy pravidelně a včas, nejdříve 20 minut, nejpozději 5 minut před začátkem vyučování, podle rozvrhu 

hodin, a účastnit se činností organizovaných školou. Za opakované pozdní příchody do vyučování bude žákům 

uloženo výchovné opatření – 45 neomluvených minut (minuty se sčítají) se považuje za jednu neomluvenou hodinu. 

- vstupovat do školy ukázněně,  

- v šatně se přezout do vhodné čisté obuvi, 

- uzamykat šatnu 5 min. před zahájením vyučování, 

- dojíždějící žák má povinnost čekat před výukou ve vyhrazených prostorách, 



- si po příchodu do učebny připravit pomůcky na vyučování, 

- nosit do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů,  

- šetrně zacházet s učebnicemi a školními potřebami, jejich poškození nebo ztrátu hlásit vyučujícímu, 

- nepoškozovat majetek školy a spolužáků, případné škody je povinen zaplatit. 

- udržovat své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, 

- po zvonění zahajujícím hodinu být na svém místě připraven k výuce. Pokud se vyučující nedostaví do 5 min. po 

zvonění, oznámit jeho nepřítomnost v ředitelně, 

- mít během vyučování vypnuté mobilní telefony, notebooky, DVD přehrávače a jinou elektroniku a uschované 

v aktovce, 

- nenosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. 

Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů odkládá pouze na místa k tomu určená, v ostatních případech 

škola za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost, 

- docházet na výuku nepovinných předmětů, kam je přihlášen, 

- v odborných učebnách dodržovat bezpečnostní řády těchto učeben,  

- mít o přestávkách dveře do tříd otevřené,  

- manipulovat s okny a žaluziemi jen na přímý příkaz učitele, 

- dodržovat zákaz manipulace s elektrickými spotřebiči a zásuvkami bez povolení vyučujícího, 

- ihned po skončení nepřítomnosti předložit třídnímu učiteli omluvu výhradně v žákovské knížce podepsanou rodičem. 

Pokud nebude omluva předložena do 3 kalendářních dnů po návratu žáka do školy, bude nepřítomnost považována 

za neomluvenou, (viz Výchovná opatření 7.2.6.), 

- okamžitě omluvit po příchodu do školy svou neohlášenou absenci v jednom předmětu vyučujícímu zmeškaného 

předmětu, následně předložit třídnímu učiteli omluvu v žákovské knížce, 

- dodržovat zákaz opouštění školní budovy bez svolení učitele. Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze 

v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby. Nevolnost hlásí svému vyučujícímu, v případě nutnosti se obrátí na 

kteréhokoliv zaměstnance školy. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole nebo předloží písemnou žádost o 

uvolnění. 

- účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásil,  

- účast na vyučování nepovinných předmětům pro přihlášené žáky je povinná, odhlásit se lze vždy ke konci pololetí, 

- vstupovat do kabinetů, do sborovny, ředitelny a kanceláře jen tehdy, je-li k tomu vyzván, 

- služba týdne je povinna dbát na čistotu a pořádek, odpovídá za čistě umytou a utřenou tabuli v průběhu vyučování, 

- třídní knihu přenášejí během vyučování jen určení žáci a napomáhají třídnímu učiteli udržet ji v náležitém stavu a 

zamezit její ztrátě, 

- nalezené věci odevzdat p. školníkovi, p. hospodářce nebo do ředitelny,  

- se po skončení vyučování zdržovat v šatně jen po dobu nezbytně nutnou, přezout se, obléknout a odcházet z budovy, 

přezůvky, které si žák po vyučování nechává v šatně na místě k tomu určeném, popř. v pytlíku na věšáku. V opačném 

případě si budou nuceni žáci přezůvky nosit domů. 

1.3. Pravidla chování žáků: 

- ve škole i při školních akcích mimo ní žáci respektují pravidla společenského chování, vždy respektují pokyny 

vyučujících a dozoru, 

- žáci se k sobě chovají navzájem ohleduplně, slušně a neubližují si, individuální zvláštnosti a odlišnosti nesmí být 

terčem posměchu a urážek, 

- mimo školu se chovají tak, aby nepoškozovali dobré jméno školy,  

- odpadky třídí do určených nádob na chodbách, 

- do sborovny a kabinetů a dalších prostor určených pouze pracovníkům školy smějí žáci vstoupit pouze na vyzvání, 

1.4. Je nepřípustné: 

- konzumace potravin a žvýkání během výuky, 

- nošení pokrývek hlavy v budově školy, 

- nošení a používání předmětů, které nemají vztah k výchovně vzdělávací činnosti školy, nošení cenných předmětů 

nebo předmětů nebezpečné povahy. Za tyto předměty nenese škola odpovědnost při jejich ztrátě nebo poškození. 

- mít zapnutý a neschovaný mobilní telefon či jiné mobilní zařízení, které není přímo určeno k výuce, a to v průběhu 

vyučování, o přestávkách a ve školní jídelně. V případě nutnosti kontaktu se zákonnými zástupci, může požádat 

pedagogického pracovníka o jeho použití. Po vyřízení záležitosti je žák povinen opět mobilní zařízení vypnout a 

uschovat.  

Za porušení tohoto nařízení bude žák potrestán důtkou třídního učitele. Za časté porušování důtkou ředitele školy. 

Za časté nerespektování tohoto nařízení bude žákovi snížen stupeň hodnocení z chování 

1.5. Za hrubé porušení školního řádu se považuje: 
- svévolné opuštění budovy školy během vyučování, o přestávce (s výjimkou polední ve dni s odpoledním 

vyučováním) nebo jiné školní akce, 

- pohyb v místech, kde není zajištěn dozor a to bez předchozího souhlasu pracovníka školy. 

- používání mobilních telefonů či jiných mobilních zařízení během výuky, v době vyučování je mobilní zařízení 

vypnuté a uložené v tašce. Za poškození či odcizení mobilního zařízení škola nenese žádnou odpovědnost. Natáčení, 

fotografování a pořizování zvukových i obrazových záznamů kohokoliv bez jeho vědomí, a především zveřejňování 

takto pořízených nahrávek. 



- hrubé slovní nebo úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo spolužákům a ostatním osobám, 

pohybujícím se v prostorách školy, 

- vulgární vyjadřování a nevhodné chování ve škole i na školních akcích mimo budovu školy, 

- diskriminace, ponižování, nepřátelství, násilí, úmyslné ublížení na zdraví nebo šikanování spolužáků a pracovníků 

školy. Tyto projevy budou řešeny po posouzení jejich závažnosti ve spolupráci s Policií ČR (při úmyslném ublížení 

na zdraví podáním trestního oznámení) a pracovníky odboru sociální péče, 

- omezování osobní svobody žáků včetně obtěžování nevhodnými fyzickými dotyky a osaháváním, 

- vstup do školy pod vlivem návykové látky, popř. manipulace s ní (viz Podmínky zajištění ochrany žáků před SPJ…), 

a to jak v celém areálu školy, tak i mimo něj na školních akcích, 

2. Práva a povinnosti zákonných zástupců 

2.1. Zákonný zástupce žáka má právo: 

- na svobodnou volbu školy pro své dítě, 

- informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 

- nahlížet do výroční zprávy, pořizovat z ní opisy a výpisy, 

- právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14 školského zákona, 

- na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, 

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí 

být věnována pozornost, 

- být seznámen se zásadami hodnocení a klasifikace v jednotlivých předmětech i s možností opravných zkoušek, (viz 

Zásady a pravidla pro hodnocení a klasifikace 7.2.)  

- na poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího 

programu, 

- požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu, 

- od každého vyučujícího požadovat upřesňující informace ke sdělením v žákovské knížce nebo ke kritériím, podle 

kterých v jednotlivých předmětech žáka klasifikuje, 

- u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na 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 a školského poradenského zařízení, 

- požádat o odborné vyšetření v PPP (Pedagogicko-psychologická poradna) po nebo SPC (Speciálně pedagogické 

centrum) při trvale přetrvávajících problémech prospěchu a chování svého dítěte, 

- volit a být voleni do školské rady, rady rodičů, 

- požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka, 

2.1. Zákonný zástupce žáka má povinnost: 

- zajistit, aby žák docházel řádně do školy, 

- seznámit se s tímto školním řádem, 

- 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, 

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, 

které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

- dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, 

- omlouvat nepřítomnost žáka ve škole vždy písemně, nejpozději do 3 kalendářních dnů po návratu do školy 
prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce. Jinou nepřítomnost žáka (v případě, že není omluvená předem) 

hlásí rodič neprodleně. 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. Pravidla pro potírání a zmírňování záškoláctví se řídí 

metodickým pokynem MŠMT – viz příloha školního řádu č. 1,  

- při delší předem známé absenci z jiných než zdravotních důvodů požádat písemně o uvolnění na 1 až 2 dny 

třídního učitele, při absenci delší ředitele školy, a to s předstihem,  

- konzultovat záležitosti týkající se svého dítěte v předem dohodnutém termínu, který nenarušuje výuku, 

- na vyzvání ředitele školy, či učitele se dostavit do školy a osobně projednat jakoukoliv záležitost týkající se jednoho, 

či více žáků, 

- vhodně reagovat na zápisy obsažené v žákovské knížce a její pravidelnou kontrolu potvrzovat podpisem, 

- dostavit se v dohodnutém termínu k odbornému vyšetření v PPP, SPC, či jiném pracovišti, které navrhla škola, 

- seznámit se s termíny vyhlášených školních prázdnin, 

- při podezření na neomluvenou absenci má třídní učitel, popř. učitel pověřený touto povinností, právo vyžádat si od 

rodičů potvrzení od lékaře, popř. sám si absenci u lékaře ověřit, 

- v případě neomluvené absence, časté nepřítomnosti žáka, při pozdních omluvách absencí, je škola povinna 

informovat oddělení sociálně právní ochrany dětí při MěÚ Valašské Meziříčí, 

- vyzvednout si dítě během dne z výuky, pokud je k tomu vážný důvod nebo žák nemá k uvolnění písemnou žádost. V 

případě hrozícího nebezpečí z prodlení škola zajistí ošetření žáka a rodiče jsou upozorněni na to, kde si své dítě 

mohou převzít,  

- odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák 

předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli – při uvolnění na více hodin, 

- oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona č. 561/2004 Sb. a další údaje, které jsou podstatné 

pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka (především platné telefonní číslo, na kterém jsou v případě potřeby 

rodiče k zastižení), a včas hlásit změny v těchto údajích, 

- vyzvednout a uhradit v kanceláři školy cenu žákovské knížky, pokud ji žák ztratil či poškodil, 



- uhradit škole škodu, kterou způsobilo jejich dítě svou nedbalostí nebo úmyslně. Způsob úhrady je možné si domluvit 

v kanceláři školy, 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------   -------------------------------------------------------- 

Podpis žáka       Podpis zákonného zástupce 


