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A. Práva žáků
Žák má právo:
1. Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu.
2. Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. Hodnocení je jednoznačné,
srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné a všestranné.
3. Na odpočinek a volný čas. O přestávkách se může pohybovat po budově školy.
4. Na informace, které podporují jeho vývoj. Má právo na ochranu před informacemi,
které negativně ovlivňují jeho morálku.
5. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jeho vzdělávání,
přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje.
6. Na pobyt v bezpečném prostředí a na ochranu před všemi formami šikany, ať už verbální
(včetně kyberšikany), fyzické nebo smíšené.
7. Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně
patologickými jevy.
8. Na poskytnutí pomoci vyučujícího v případě, že se ocitne v nesnázích, neporozuměl učivu nebo
potřebuje doplnit své znalosti či dovednosti.
9. V odůvodněných případech na zvláštní péči při jakémkoliv druhu onemocnění, zdravotního
postižení, speciálních vzdělávacích potřeb či mimořádném nadání.
10. Na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky
a psychotropními látkami.
11. Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich
a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen,
se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů, zabývat.

B. Povinnost žáků
Žáci jsou povinni:
1. Řádně docházet do školy a vzdělávat se. Zodpovídat za své studijní výsledky a chování. Nosit
pomůcky potřebné a nutné pro vyučování.
2. Dodržovat Školní řád, pravidla, předpisy, pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví
a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
3. Plnit pokyny zaměstnanců školy.
4. Dodržovat zásady společenského chování. Pozdravem „Dobrý den“ zdravit všechny dospělé
osoby ve škole.
5. Dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole a na akcích školy. Mít na paměti nebezpečí
úrazu.
6. Chránit zdraví své i zdraví svých spolužáků a pracovníků školy.
7. Aktivně se účastnit vyučování a nenarušovat nevhodně průběh vyučovacích hodin.
8. Do jiných tříd a šaten u tělocvičny přecházet ukázněně nejdříve 5 minut před začátkem
vyučovací hodiny. Vstupovat do tělocvičny mohou jen s učitelem a ve sportovní obuvi určené
pro sálové sporty.
9. V šatnách být jen po nezbytně nutnou dobu.
10. Do školy vstupovat a ze školy vycházet k tomuto určeným vchodem. O přestávkách a v době
vyučování je zakázáno žákům opouštět budovu školy. Mimo vyučování nesmí žáci pobývat
ve školní budově, pokud nejsou zařazeni do školní družiny, kroužků nebo odpoledního

vyučování. Žáci čekající na odpolední vyučování se zdržují v prostorách šaten. Žáci, kteří se
nestravují ve školní jídelně, opustí školu ihned po skončení vyučování. Žáci, kteří obědvají
ve školní jídelně, opustí školu ihned po obědě.
11. V jídelně se řídí pokyny dohlížejících učitelů a pracovníků jídelny. Dodržují pravidla slušného
stolování.
12. Po vstupu do školy se žáci přezouvají do zdravotně vhodných přezůvek, za takové se
nepovažuje sportovní obuv.
13. Do školy nesmí žáci nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat
mravní výchovu. Nesmí také nosit cenné předměty, které nepotřebují k výuce a větší obnosy
peněz. Pokud mají ve škole mobilní telefon, smí jej zapínat pouze o přestávkách. Během hodiny
je přístroj vypnutý a uložený v aktovce či batohu. Za ztrátu výše uvedených věcí škola
neodpovídá.
14. Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě ohlásí tuto skutečnost vyučujícímu nebo učiteli,
který koná dohled, a také třídnímu učiteli.
15. Žák musí nahlásit ihned svému učiteli nebo vychovateli každý úraz, nemoc, poranění či nehodu,
k níž dojde během pobytu ve škole.
16. Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, stejně jako pití alkoholických nápojů
a kouření, je žákům školy zakázáno. Při podezřelém chování se na vyzvání učitele nechají
otestovat na přítomnost návykových látek.
17. Žáci při vzájemném kontaktu dodržují osobní zónu.
18. Žáci školy si vzájemně pomáhají.

C. Rodiče a zákonní zástupci žáků mají právo:
1. Na informace o chování a prospěchu svého dítěte u vyučujících a třídních učitelů v určených
konzultačních hodinách, nebo po předchozí domluvě i v jinou dobu. Není dovoleno narušovat
v této souvislosti vyučování. Jednání musí být přítomen žák. Pokud se dítě s rodičem nedostaví,
schůzka se odloží na jiný termín. Konzultační hodiny jsou vždy každý první čtvrtek v měsíci.
Rodiče se mohou na konzultaci objednat – telefonicky, e-mailem. Kontakty a jednotlivé
vyučující jsou na webové adrese: www.zsrovniny.cz/kontakty
2. Vnášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících nebo u vedení školy.
3. Volit a být voleni do Školské rady.

D. Rodiče a zákonní zástupci žáků jsou povinni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zajistit, aby žák docházel řádně do školy.
Dbát na dodržování hygienických návyků, úpravu zevnějšku a oděvu žáka.
Zajistit potřebné pomůcky pro výuku včetně sportovní obuvi a obuvi určené pro sálové sporty.
Seznámit se na začátku každého nového školního roku s platnou verzí Školního řádu (např.
na www.zsrovniny.cz).
Na vyzvání zaměstnance školy se osobně zúčastnit jednání týkajících se vzdělávání a chování
žáka.
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 (bod E).
Oznamovat škole změny v údajích, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání
nebo bezpečnost žáka (telefonní čísla, adresa, zdravotní pojišťovna atd.).

E. Docházka do školy
1. Žák se účastní výuky podle rozvrhu hodin. Na vyučovací hodiny přichází včas, aby si stačil
připravit potřebné pomůcky.
2. Nepřítomnost žáka ve škole omlouvají rodiče ze zdravotních či jiných vážných důvodů. Toto je
nutné učinit do dvou dnů od začátku nepřítomnosti. Omluvit lze žáka on-line omluvenkou či
e-mailem, který zákonný zástupce uvede při přijetí žáka jako kontaktní.
3. Předem známou jednodenní i vícedenní nepřítomnost dítěte je nutno omluvit před jejím
započetím. Po návratu nebude na takovou absenci brán zřetel a žák si doplní veškeré
zameškané učivo i povinnosti. V odůvodněných případech a na základě písemné žádosti rodičů
může uvolnit žáka na maximálně dva dny třídní učitel. Na více dní ředitel školy.
4. Škola má právo vyžadovat při nepřítomnosti žáka lékařské potvrzení.
5. V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě. Po ošetření se neprodleně
vracejí zpět do školy, pokud lékař nerozhodne jinak.
6. Při účasti na akcích, které organizuje škola, žáci dodržují ustanovení Školního řádu a Vnitřního
řádu pobytových akcí.

F. Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními pomůckami
1. Žák má právo užívat v souvislosti s výukou zařízení školy, pomůcky a učebnice, 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 (včetně květinové výzdoby) a také ty, které mu byly v souvislosti s výukou zapůjčeny.
Za škodu na majetku školy bude vyžadována odpovídající náhrada.

G. Vnitřní režim školy
1. Pro žáky je školní budova otevřena od 7.35 hod. Dojíždějící žáci se mohou shromažďovat
ve Školní družině od 6.30 hod.
2. Svršky a obuv žáci odkládají v šatně do šatních skříněk.
3. Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, opustí školu ihned po skončení vyučování.
Žáci, kteří obědvají ve školní jídelně, opustí školu ihned po obědě.

H. Výchovná opatření:
Při výjimečném plnění Školního řádu:
1. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické
či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu ředitele školy
nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný
nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.
2. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních
vyučujících žákovi udělit pochvalu třídního učitele.
3. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení
žákovi udělit:
a) napomenutí třídního učitele (NTU)
b) důtku třídního učitele (DTU)
c) důtku ředitele školy (DŘŠ)
Způsob udělování výchovných prostředků:

Neomluvené hodiny podle počtu 1 – 5 hod.
6 – 10 hod.
nad 10 hod.
Svévolné opuštění školy během výuky
Ztráta nebo poškození žákovské knížky
Přepisování známek

DŘŠ
2. stupeň snížené známky z chování
3. stupeň snížené známky z chování
DŘŠ
NTU
DŘŠ

4. Fyzické a psychické násilí podle závažnosti všechny stupně a snížené známky z chování.
5. Nošení, distribuce, zneužívání návykových látek, pití alkoholických nápojů, kouření podle
závažnosti všechny stupně a snížené známky z chování.
6. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele.
7. Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.
8. 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.
9. 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.

Součástí Školního řádu je:
příloha č. 1: Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
příloha č. 2: Řád pobytových akcí
příloha č. 3: Pravidla distanční výuky

Školní řád byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2011

Účinnost Školního řádu od 1. 9. 2011

Ředitel školy: Mgr. Miroslav Všetečka v. r.

