
  

 

 

Základní škola Jílové, okres Děčín 
            příspěvková organizace 

407 01 Jílové, Školní ul. 287              tel.: 739 434 221                email: zsjilovedc@zsjilovedc.cz 

 
ŠKOLNÍ ŘÁD 

 
I.    OBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. § 30 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších úprav a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, § 14 ve znění 

pozdějších úprav vydávám tento školní řád.  

1.2 Tato směrnice stanovuje základní pravidla vzájemného soužití ve škole. 

1.3 Bezprostředně navazují další vnitřní předpisy, které v souladu s § 30 zákona 561/2004 Sb. upravují 

podrobnosti provozu a vnitřního režimu školy, podmínek zajištění bezpečnosti, podmínek zacházení 

s majetkem školy a pravidel    

      hodnocení výsledků vzdělávání: 

              Vnitřní řád školní družiny, školní jídelny a SVČ     

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání      

Provozní řád organizace           

 

II.   PRÁVA ŽÁKŮ 

2.1 Všichni žáci mají stejná práva. 

2.2 Právo na vzdělání a účast na výuce podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) a rozvrhu. 

2.3 Právo na odpočinek a volný čas podle rozvrhu a pokynů vyučujícího. 

2.4 Právo na poskytnutí pomoci v případě nesnází a problémů. 

2.5 Právo na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím či projevy jakékoli diskriminace. 

2.6 Právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v 

nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo 

školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své 

stanovisko k nim odůvodnit. 

2.7 Právo na ochranu zdraví, bezpečnosti a na práci ve zdravém prostředí. 

2.8 Právo na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní morální a 

sociální rozvoj. Na ochranu před informacemi a činnostmi, které ohrožují jeho psychické a fyzické zdraví. 

2.9 Právo na zvláštní péči v odůvodněných případech (onemocnění, zdravotní postižení, ale také v případě 

mimořádných schopností a talentu). 

 

III.  POVINNOSTI ŽÁKŮ 

3.1 Dodržovat školní řád a vnitřní řády, předpisy a pokyny školy, s nimiž byli seznámeni. 

3.2 Dodržovat základní pravidla hygieny, pravidla slušného chování a chránit své zdraví i zdraví svých 

spolužáků. 

3.3 Jakýkoli úraz ihned oznámit vyučujícímu, dohlížejícímu učiteli nebo jiné dospělé osobě z řad pracovníků 

školy. 

3.4 Účastnit se výuky podle rozvrhu hodin, pravidelně docházet na vybrané nepovinné předměty a na vyučovací 

hodiny přijít včas, aby bylo možné si připravit potřebné pomůcky. 

3.5 Aktivně se účastnit vyučování, zodpovědně plnit své úkoly a nenarušovat nevhodně průběh hodin. 

3.6 Nenosit do školy, nedistribuovat ani neužívat návykové látky (zejména alkohol, cigarety a drogy). Toto se 

týká také veškerých školních akcí (výlety, exkurze, LVK atd.). 

3.7 Nenosit do školy věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků, 

cenné předměty a větší obnos peněz. 

3.8 Povinnost udržovat pořádek v celém areálu školy (včetně areálu školního hřiště). 

3.9 Mimo školu se žák chová v souladu s pravidly slušného chování, nepoškozuje pověst školy. 

 

IV.  PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 

4.1 Zajistit, aby žák řádně docházel do školy.  

4.2 Povinnost oznámit nejpozději do 3 dnů důvod nepřítomnosti dítěte ve škole (osobně, písemně, telefonicky). 

Předem známou nepřítomnost nepřesahující 2 dny včas omluvit třídnímu učiteli. O uvolnění na dobu delší je 

potřeba požádat ředitele školy (vše písemnou formou). 

4.3 Povinnost písemnou formou oznámit třídnímu učiteli, že žák odchází sám ze školy mimo svůj platný rozvrh 

(např. návštěva zubního lékaře). Třídní učitel zaznamená změnu rozvrhu žáka do TK. Žák/yně  může odejít 

ze školy mimo svůj platný rozvrh pouze na základě písemné žádosti zákonných zástupců, která obsahuje 

datum a podpis zák.zástupců.  



  

4.4 Nepřítomnost žáka ve škole vždy omluvit do 3 dnů písemně. Za řádnou omluvenku je považována písemná 

omluvenka v ŽK, nebo písemná zpráva z rodičovského přístupu v systému Bakaláři, nebo písemná 

omluvenka v omluvném listu vydaném školou. 

4.5 Povinnost pravidelně sledovat docházku a výsledky výchovy a vzdělávání svých dětí. Tyto i jiné informace 

kontrolovat v E-ŽK (Bakaláři) /  ŽK, případně konzultovat s třídními učiteli a dalšími pedagogickými 

pracovníky školy. Na základě písemné žádosti je možno poskytnout zákonnému zástupci max. 1x měsíčně 

výpis klasifikace, případně vydání papírové ŽK (viz. bod 4.15 této části). 

4.6 Povinnost informovat o zdravotním stavu dítěte zejména tam, kde zdravotní stav žáka může mít vliv na 

průběh výchovy a vzdělávání. V zájmu rodičů je také informovat školu o vývojových poruchách učení 

dítěte. 

4.7 V případě důvodného podezření, že žák je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, má škola 

možnost provést orientační testování na přítomnost návykové látky v organismu na základě písemného 

souhlasu zákonného zástupce žáka, nikoliv jako preventivní aktivitu ze strany školy, ale v rámci možného 

ohrožení života, zdraví žáků, popř. v rámci možného poškození majetku, které by mohlo být způsobeno pod 

vlivem návykové látky. 

4.8 Povinnost včas oznámit škole údaje potřebné pro školní matriku, včas nahlásit jejich změnu. 

4.9 Právo na veškeré informace související s výchovou a vzděláváním dítěte a na poradenskou pomoc školy pro 

ně a jejich děti. 

4.10 Právo na přítomnost ve vyučování po předchozí domluvě s vyučujícím. 

4.11 V odůvodněných případech právo na individuální péči (př. vývojové poruchy učení, zdravotní stav, zvláštní 

nadání apod.). 

4.12 Právo na bezodkladné jednání, které se týká jeho dítěte. 

4.13 Právo volit a být volen do školské rady. 

4.14 Právo nesouhlasit se zveřejňováním fotografií, audio-video záznamů či prací svých dětí v médiích nebo ve 

školních prezentačních materiálech. Využití tohoto práva rodič písemně sdělí škole. 

4.15 V případě, že nemá zákonný zástupce žáka doma přístup k internetu, může písemně požádat ředitelku školy 

o vydání papírové žákovské knížky. Ta bude žákovi na základě písemné žádosti vydána.     

 

 

V.   PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM 

 

5.1 Škola se pro žáky otevírá v 7:40 hodin, za nepříznivého počasí vestibul dříve, dojíždějící  

      žáci mohou chodit ráno do družiny (především za velmi nepříznivého počasí). 

5.2 Pro vstup a odchod ze školy používají žáci pouze určený vchod. 

5.3 Vyučování začíná v 8:00, odpolední vyučování ve 13:35 hod.  

5.4 Žák musí být ve třídě 5 minut před zahájením vyučování. 

5.5 Na akcích organizovaných školou dodržují žáci ustanovení školního řádu. 

5.6 Nedostaví-li se vyučující 5 minut po začátku vyučovací hodiny do třídy, ohlásí týdenní služba jeho 

nepřítomnost ve sborovně (v ředitelně). 

5.7 O přestávkách žáci setrvávají v kmenových třídách. Pohybovat se po chodbách u svých kmenových tříd 

mohou pouze v době velké přestávky, tj. v 9,40 - 9,55. Běhání po chodbách je zakázáno. 

5.8 V době velkých přestávek – v 9,40 a 11,40 hodin si může žák zakoupit občerstvení v nápojových a 

jídelních automatech. Teplé nápoje konzumuje přímo na místě k tomu určeném a neodnáší je do své 

kmenové třídy. Zároveň dbá na čistotu. 

5.9 Po skončení vyučování si žák uklidí své místo a jeho okolí včetně svých věcí v šatně. 

      Žákovské služby určuje podle potřeby třídní učitel nebo vyučující.  

5.10 Přezůvky, obuv a bundy odkládají žáci do šaten. Šatna se zamyká 5 min před zahájením vyučování. 

5.11 Stěhování do učeben je dáno pokynem vyučujícího – ten si žáky vyzvedne ve třídě a odvádí do učebny. 

5.12 Otevírat okna je možné jen v přítomnosti učitele. Žákům je přísně zakázáno jakkoliv manipulovat 

s okny, pokřikování a vyhazování předmětů z oken. O přestávkách mohou být spodní okna (větračky) 

otevřená.  

5.13 Před skončením vyučování není dovoleno opouštět budovu školy. Po skončení vyučování a po 

stravování ve školní jídelně se žáci v budově školy bezdůvodně nezdržují.  Žáci, kteří mají odpolední 

vyučování či kroužek a nad kterými se souhlasem zákonných zástupců není vykonáván dohled vstupují 

do školy nejdříve 15 minut před jeho zahájením.  V případě velmi nepříznivého počasí mohou žáci 

trávit čas mezi dopoledním a odpoledním vyučováním v určených prostorách za dohledu pověřeného 

pedagoga. 

5.14 Ztrátu či nález osobní věci hlásí žák neprodleně vyučujícímu učiteli, který koná dohled (popřípadě 

třídnímu učiteli). Nalezené věci odevzdá třídnímu učiteli, p. školníkovi nebo do ředitelny. 

5.15 Je přísně zakázáno lézt na zábradlí, ploty a sportovní konstrukce na pozemcích školy. 

5.16 Není dovoleno manipulovat s elektrickými spotřebiči a zařízením bez dohledu pedagoga. 

5.17 Během vyučování mají žáci kompletně vypnuté mobilní telefony, ty a ani jiná elektronická zařízení 

nepoužívají. 

5.18 Žákům není dovoleno ve škole a na školních pozemcích pořizovat ale také šířit audio a video nahrávky 

na mobilní telefon a další záznamová media bez vědomí a souhlasu pedagogického personálu. 



  

5.19 Žáci dodržují řády odborných pracoven, se kterými byli seznámeni.  

5.20 Opustí-li žák budovu školy, končí nad ním vykonávaný pedagogický dohled. 

 

 

 

VI. ZACHÁZENÍ S UČEBNICEMI, ŠKOLNÍMI POTŘEBAMI A ŠKOLNÍM  

       MAJETKEM 

 

6.1 Žák má právo používat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou. Je však  

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

6.2 Žák je povinen udržovat v pořádku a šetrně nakládat se všemi věcmi, které tvoří zařízení školy a těmi, které 

mu byly svěřeny v souvislosti s výukou.  

6.3 Za svévolně nebo z nedbalosti poškozený majetek školy bude vyžadována odpovídající  

      náhrada. 

6.4 Žákům je zakázána svévolná manipulace s PC. Je zakázáno spouštět www stránky, které svým obsahem 

ohrožují mravní vývoj dětí (zejména s obsahem násilí, pornografie). 

 

 

VII.  PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
7.1 Žáci jsou hodnoceni podle aktuálního a dostupného klasifikačního řádu školy, který navazuje na tento školní 

řád. 

7.2 Žáci jsou průběžně o svých výsledcích informováni a mají možnost ke klasifikaci se vyjádřit. 

7.3 Při klasifikaci žáků je přihlíženo zejména ke stupni dosažených znalostí a dovedností, které jsou obsaženy 

v hlavních kompetencích, uvedených ve školním vzdělávacím programu. 

7.4 Selže-li žák při ověřování získaných znalostí a dovedností, má právo na opravu. 

7.5 Nedodržení školního řádu může být podnětem ke snížení známky z chování (viz klasifikační řád). 

7.6 Častá absence žáků na vyučování (více než 50%) může být důvodem pro neklasifikaci v daném pololetí.  

 

VIII.  PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŽÁKŮ S PEDAGOGICKÝMI  

           PRACOVNÍKY 
8.1 Žáci respektují při vyučování, v době přestávek a při školních akcích pokyny pedagogů.  V případě 

nesouhlasu  nebo v případě, že mají žáci jiný názor, vyjadřují jej přiměřenou formou, která neodporuje 

zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. 

8.2 Pedagogičtí pracovníci naslouchají názorům žáků a vnímají specifické potřeby dítěte.  Učitelé jsou pro své 

žáky oporou v cestě za dosažením nejdůležitějších kompetencí. 

 

IX. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
9.1 Při každém svém počínání je žák povinen chránit si své zdraví a zdraví svých spolužáků.  

9.2 Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a zařízením. 

9.3 Do školy je zakázáno nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní 

výchovu. 

9.4 Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního 

provozu a pokyny doprovázejících osob. 

9.5 Případný úraz či nevolnost, nehodu či ztrátu předmětu hlásí žák ihned dohlížejícímu, případně jinému učiteli 

nebo vedení školy. 

9.6 Žák má právo na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně 

patologickými jevy, před diskriminací. Má právo na pomoc v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má 

nějaké problémy. 

 

X.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1  Rodiče a žáci jsou seznámeni se školním řádem prostřednictvím informační tabule ve    

 vestibulu školy, prostřednictvím www a při zahájení školního roku. Školní řád je také  

 dostupný kdykoli a v aktuální podobě v kanceláři školy. 

10.2  Kontrolou provádění ustanovení této směrnice jsou statutárním orgánem školy pověřeni   

 všichni pedagogičtí pracovníci. 

10.3  Tímto předpisem se ruší předchozí směrnice. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9.  

 2014. 

 

Školní řád projednán a schválen pedagogickou radou dne: 31.8.2016 

Projednán a schválen školskou radou dne:  

 

 

V Jílovém dne: 31.8.2016                                                                            Mgr. Markéta Kácová 

                                                                                                                                                ředitelka školy 


