
 
 
 
Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) vydává ředitel školy po projednání v pedagogické radě a v radě školy tento školní řád.  
 
(1) Školní řád obsahuje: 
a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků a jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech 
vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, 
b) provoz a vnitřní režim školy a školského zařízení (školní družina a školní jídelna), 
c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před 
projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, 
d) podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí a žáků. 
 
(2) Školní řád obsahuje (v bodu 10)  pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků  
 
(3) Součástí školního řádu jsou Provozní řády učeben, pracovišť a odborných učeben. 
 
(4) Školní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, 
žáky školy a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků. Školní řád je též publikován 
na internetových stránkách školy (www.jazkvary.cz). 
 
 
1. Práva žáků a jejich zákonných zástupců 

 
V souladu s ustanovením § 21 zákona č. 561/2004 Sb., mají žáci a jejich zákonní zástupci následující práva : 
1.1 na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona, 
1.2 na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 
1.3 volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí, 
1.4 zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, 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, 
1.5 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich 
vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, 
1.6 na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se 
vzdělávání podle tohoto zákona, 
1.7 práva uvedená v tomto odstavci 1 s výjimkou bodů 1.1  a 1.4 mají také zákonní zástupci dětí a nezletilých 
žáků. 
 
2. Povinnosti žáků 
 
V souladu s ustanovením § 22 zákona č. 561/2004 Sb., mají žáci následující povinnosti : 
2.1 řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, 
2.2 dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž 
byli seznámeni, 
2.3 plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a 
školním řádem. 
 
3. Povinnosti zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků 
 
3.1 zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy 
3.2 na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte 
nebo žáka, 

Školní řád 



3.3 informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka 
nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 
3.4 dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými tímto 
školním řádem, 
3.5 oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro 
průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích. 
 
4. Chování žáka 
 
4.1   Žák školy dodržuje pravidla slušného chování ve vztahu ke všem  pracovníkům školy i spolužákům. Dbá důsledně 
pokynů pedagogických pracovníků (popř. pověřených správních zaměstnanců a zaměstnanců školní jídelny), 
zodpovědně se připravuje na vyučování a dodržuje níže uvedená ustanovení tohoto řádu.  Žák si je vědom, že žákem 
zůstává i v době mimoškolní - dodržuje proto nepsané normy slušného chování a mezilidských vztahů platných v 
demokratické společnosti. 
4.2    Žák zdraví v budově i mimo ni srozumitelným pozdravem. Všichni žáci oslovují zaměstnance školy :  
,, Pane, paní  …… „. 
4.3 Vnášení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek je v prostorách školy a při akcích pořádaných školou 
přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno jako hrubý přestupek. V této souvislosti využije ředitel 
školy všech možností daných mu příslušnými zákony včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, 
které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné 
zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních v tomto směru, a zároveň je seznámí s 
možnostmi odborné pomoci. 
4.4   Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování a pod., kterých by se dopouštěli 
jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci 
mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek 
proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude 
o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce. 
 
5. Docházka do školy 
 
5.1    Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro 
zařazené žáky povinná. 
5.2     Žáci se shromažďují před budovou školy nejdříve od 7:30. Po otevření školy v 7:40   vstupují do prostoru 
nečisté chodby. Žáci přicházejí do učebny nejpozději 5 minut před zahájením výuky, aby se mohli včas připravit na 
výuku.  
5.3    Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatnách a ihned odcházejí do učeben. V šatnách se 
nezdržují a nevysedávají tam. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího. 
Šatny s odloženými svršky žáků jsou stále uzamčeny. Třídní učitelé určí služby žáků (šatnářů) tak, aby bylo možno 
toto opatření dodržovat i během dělené a odpolední výuky žáků. Uzamčení všech šaten kontroluje v 8.00 hodin 
školník. Žáci nenechávají v šatně v průběhu vyučování žádné cenné věci (peníze, šperky, hodinky, ...).  Po odchodu ze 
školy zůstávají šatny prázdné, škola neručí za odložené věci žáků po skončení vyučování.  
Žáci vstupují do prostor čisté chodby přezutí - k přezutí nesmí sloužit z důvodů hygienických a provozních sportovní 
obuv a žádný druh obuvi s černou podešví. 
5.4    Nemůže-li se žák ze závažných rodinných  nebo  zdravotních  důvodů  dostavit  do  školy, podá o tom jeho 
zákonný zástupce písemnou zprávu  (možno i osobním sdělením a e-mailem třídnímu učiteli nebo řediteli)  pokud 
možno předem, nejpozději však do 24 hodin. 
5.5  Žák, který musí opustit  školu v průběhu  vyučování, žádá o souhlas třídního učitele (TU). Ten ho uvolňuje pouze 
na základě žádosti zákonného zástupce. V případě nepřítomnosti TU uvolňuje žáka ředitel školy. V obou případech 
zůstává písemná či e-mailem doručená žádost uložena ve škole.  
Na 1 den může uvolnit žáka TU. Žádá-li zákonný zástupce o uvolnění  na 2 a více dnů, vyžádá si souhlas ředitele školy 
(písemně nebo e-mailem na  info@jazkvary.cz) 
5.6 V případě zranění či nevolnosti žáka, odvede vyučující (učitel konající dohled–v době přestávky) postiženého do 
sekretariátu. Členové vedení (popř. sekretářka) zajistí informování rodičů a případné předání žáka, či jeho ošetření. 
5.7   Před ukončením vyučování bez souhlasu vyučujícího neopouští žák  školu. Svévolné opuštění školy je 
posuzováno jako závažné porušení řádu školy. 
5.8   Žák se v době mimo vyučování nezdržuje v prostorách školy a  v přilehlých částech areálu školy s výjimkou 
školního hřiště, které je veřejně přístupné a platí zde Řád školního hřiště, který je zveřejněn na oplocení . 



5.9  Všechny absence žáka písemně omlouvají zákonní zástupci. V případě  pochybností může ředitel školy vyžadovat 
lékařské potvrzení nepřítomnosti žáka. 
5.10 V případě prokázaných neomluvených absencí bude škola postupovat podle platné legislativy. 
 
6. Zacházení s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem 
 
6.1   Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné poškození 
nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče  žáka, který poškození způsobil. 
6.2    Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa  a nejbližšího okolí. 
6.3  Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba odpovídá za čistotu prostoru 
kolem tabule a za pořádek v celé třídě. 
6.4  Žákům je přísně  zakázáno  manipulovat  s  elektrickými  spotřebiči a  vypínači. Z bezpečnostních důvodů se 
žákům zakazuje otevírání vrchních oken o přestávkách a sezení na okenních parapetech. 
6.5  Žák   nemanipuluje  s rozvody  elektřiny  v  učebnách, s  vybavením odborných pracoven,  s uloženými exponáty a 
modely. 
 
7.  Ochrana zdraví a zdraví spolužáků v souladu s vyhláškou o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů 
 
7.1 Žák se při všech školních činnostech chová tak, aby neohrozil  zdraví své, svých spolužáků či jiných osob. 
7.2  Žák nenosí do školy předměty, kterými by mohl ohrozit zdraví své i ostatních. 
7.3  Žák plně respektuje provozní řády odborných pracoven a učeben. 
7.4  Žák se řídí platnými zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při  všech školních činnostech . 
7.5 Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo na hřišti, hlásí žáci ihned 
svému vyučujícímu a následně třídnímu učiteli. 
7.6  Úrazy, ke kterým došlo při společné činnosti žáků mimo školu, je  třeba hlásit. Úrazy žáků na výletech a 
výpravách se okamžitě hlásí doprovodnému personálu a následně vedení školy. 
7.7  Škola zajistí v souladu s dikcí vyhlášky zpracování záznamu ve stanoveném termínu (do 24 hodin od úrazu). 
7.8 Žák plně respektuje níže uvedená pravidla vnitřního režimu školy. 
 
8. Vnitřní režim školy 
a) pro žáky 
 
8.1 Příprava na vyučování 
8.1.1 žák se po příchodu do třídy připravuje na vyučovací hodinu, 
8.1.2 po 1. zvonění zbytečně neopouští třídu , 
8.1.3 při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy žáci pozdraví tím, že tiše povstanou, 
8.1.4 žák plní zadané domácí úkoly, 
8.1.5 nesplnění domácích úkolů a zapomenutí pomůcek hlásí na počátku  hodiny vyučujícímu, 
8.1.6 pokud se vyučující po zvonění do 5 minut nedostaví do třídy, zástupce třídy jde ohlásit jeho nepřítomnost 
vedení školy. 
 
8.2. Vyučování 
8.2.1 žák pozorně sleduje a aktivně se účastní vyučování, 
8.2.2 dbá pokynů vyučujícího, 
8.2.3 po skončení vyučování zůstávají žáci na svých místech, své věci  si skládají až na pokyn vyučujícího, 
8.2.4 v době vyučování se žáci zbytečně nezdržují na chodbách, v šatnách a na  sociálních zařízeních. 
 
8.3 Přestávky 
8.3.1 po ukončení vyučovací hodiny si žáci na pokyn vyučujícího složí  své věci, 
8.3.2 uklidí své pracovní místo a připraví se k odchodu do jiné  pracovny, 
8.3.3 na pokyn vyučujícího se povstáním rozloučí a poté odchází z učebny, 
8.3.4 o přestávkách se žáci nezdržují na schodištích, nepřebíhají z  poschodí do poschodí, 
8.3.5 do sborovny nemají žáci přístup, do kabinetů mohou vstoupit pouze v doprovodu učitele, 
8.3.6 žák si je vědom, že porušením přísného zákazu kouření ve všech  prostorách školy se vystavuje   přísným 
kázeňským postihům, 
8.3.7 O polední přestávce se žáci zdržují pouze v určených prostorách školy. Zde je zajištěn dohled. 
 



8.4 Odchod ze školy, chování v jídelně 
8.4.1 učitel posílá třídu po skončení vyučování do šatny - v šatnách  a na chodbách se žáci chovají ukázněně, 
8.4.2 v šatně po odchodu nenechávají žádné své osobní věci, 
8.4.3 za spořádaný odchod žáků do školní družiny odpovídají třídní učitelky, které žáky předávají příslušné  
vychovatelce, 
8.4.4 žáci, kteří se stravují  odcházejí do jídelny  a řadí se do fronty, 
8.4.5 v jídelně nepředbíhají, vyčkají, až jim bude vydáno jídlo, 
8.4.6 při jídle dodržují zásady slušného stolování, 
8.4.7 po obědě odnesou použité nádobí, uklidí stoly a židle, 
8.4.8 žáci nevynášejí z jídelny ovoce, 
8.4.9 žáci, kteří navštěvují ŠD, přicházejí na oběd pouze v doprovodu  svých vychovatelek, 
8.4.10 tašky a oděv ponechávají žáci po dobu oběda v šatně před jídelnou. 
 
8.5 Okolí školy 
8.5.1 žáci dbají na čistotu okolí školy, 
8.5.2 papíry dávají do košů, nepoškozují keře a další zeleň, 
8.5.3 k odchodu i k příchodu do školy využívají výhradně chodníků, nevstupují na ozeleněné plochy. 
 
8.6 Třídní služby 
8.6.1 první den školního roku určí třídní učitel služby tak, aby bylo  zajištěno bezchybné fungování    třídy , šatny, ... 
8.6.2 šatnáři odpovídají za pořádek v šatně a za její uzamčení, o polední přestávce se pravidelně vystřídají na  oběd a 
dohled, 
8.6.3 třídní služba (2 žáci) má na starosti mytí tabule, čistotu třídy  a  kontrolu stavu třídy před odchodem   (zpravidla 
se určuje na  1 týden), 
8.6.4 pomůcky po celý rok připravují žáci určení vyučujícími v  jednotlivých předmětech. 
 
b) Pro  zaměstnance školy 
 
R e ž i m    o s t r a h y 
 
8.7.1 Všichni pracovníci školy plně respektují režim provozu školy, který je zakotven v režimu ostrahy objektu a je 
pevně spojen s činností bezpečnostní signalizace. 
8.7.2. Do školy může vstoupit každý pracovník (který proti podpisu obdržel klíče od školy) v pracovní dny v době od 
6,00 hod.(nástup  správních zaměstnanců), do 18,00 hod. (uzamčení školy a aktivace bezpečnostního systému). 
8.7.3 Klíče, které pracovník při nástupu obdržel proti podpisu od školníka, jsou nepřenosné na jakoukoli další osobu. 
Je přísně zakázáno pořizování duplikátů těchto klíčů, případně zapůjčování klíčů osobám, které nejsou k 
zaměstnavateli v zaměstnaneckém poměru. Sebemenší porušení uvedených zásad bude posuzováno jako závažné 
porušení pracovní kázně s následnými důsledky odpovídajícími ustanovením  zákoníku práce. 
8.7.4 V případě ztráty svěřených klíčů je zaměstnanec povinen okamžitě tuto skutečnost nahlásit řediteli školy a 
školníkovi. V případě nedbalostní ztráty nese zaměstnanec plnou finanční odpovědnost za výměnu všech zámků a 
výrobu potřebného počtu nových duplikátů od ztracených klíčů. 
8.7.5 V průběhu vyučovacích hodin není umožněn žádné návštěvě vstup do  tříd. Návštěvy, které přicházejí v 
úředních záležitostech se hlásí přímo u ředitele popř. u příslušné zástupkyně.  Jakékoli uvolnění žáka v průběhu 
vyučování povoluje pouze ředitel  (popř.  zástupkyně ředitele). 
8.7.6 Za uzamčení všech tříd plně zodpovídá příslušná správní zaměstnankyně. Ta je také plně zodpovědná za 
kontrolu uzavření oken, zhasnutí světel a kontrolu všech vodovodních kohoutků. 
8.7.7 Pokud se bude v prostorách školy s vědomím školníka (popř. ŘŠ, ZŘ)  pohybovat mimo běžný provoz některý z 
pracovníků, sám plně odpovídá za kontrolu uzamčení všech prostor. 
8.7.8 V případě konání mimořádných schůzek třídy nebo třídních akcí  oznámí vyučující tuto skutečnost zástupci 
ředitele ( popř. řediteli školy) a školníkovi.  Současně si organizačně zabezpečí příchod a odchod zúčastněných tak, 
aby škola byla v době konání akce  zabezpečena. 
8.7.9 Za uzamčení kabinetů a uzavření oken v nich plně zodpovídají pedagogičtí pracovníci, kteří zde sídlí (s výjimkou 
dnů v týdnu,  kdy se zde provádí úklid - v té době přechází tato povinnost na  příslušné správní zaměstnankyně). 
8.7.18 Pokud probíhá výuka od 7,00 ( na základě povolení ředitele školy ), čekají žáci na vyučujícího výhradně před 
školou. 
 
9. Povinnosti pedagogických pracovníků (a pracovníků pověřených výchovnou činností ) 



 
9.1  Všichni pedagogičtí pracovníci ve své činnosti s žáky důsledně  uplatňují zásady výchovy k toleranci, vzájemnému 
soužití lidí  různých národností, náboženství a kultur a respektování odlišností  jednotlivých etnických skupin. 
9.2  Všichni pedagogičtí pracovníci plně respektují výše uvedený režim  školy. 
9.3  Pedagogičtí pracovníci přicházejí do školy nejpozději 15 minut před začátkem své první  vyučovací hodiny. 
9.4   Opozdí- li se ,jsou povinni vysvětlit příčinu opoždění řediteli,  popř. příslušné zástupkyni. 
9.5  Nemůže-li se vyučující dostavit do školy, je povinen neprodleně  uvědomit vedení školy. 
9.6  Ve všech prostorách školy platí zákaz konzumace alkoholických  nápojů a kouření.  
9.7 Konzumace alkoholických nápojů je přísně zakázána ve všech prostorách v pracovní i mimopracovní době.  
Jakákoli výjimka z ustanovení tohoto článku je výhradně v pravomoci ředitele školy (v tomto článku je rozhodující 
pravomoc ředitele nepřenositelná). 
9.8 Vyučující je povinen každý den nahlédnout do své zásuvky ve sborovně, seznámit se s úkoly v plánu školy na dané 
období a s případným zastupováním. 
9.9  Dohled konající učitel odchází 5 minut před prvním zvoněním do prostoru konání dohledu, odkud se nevzdaluje 
ani o dalších přestávkách. 
9.10 Za zápisy v elektronické  TK zodpovídá každý  vyučující. Třídní učitel kontroluje a uzavírá TK každý pátek před  
odchodem ze školy. Každý vyučující zapíše elektronicky  klasifikaci nejpozději do pátku daného týdne. 
9.11  Před začátkem hodiny vyučující zkontroluje přípravu žáků a třídy.  Nepřítomné žáky zapíše do TK. Docházku 
kontroluje i v dalších vyučovacích hodinách, zejména při odpoledním vyučování. 
9.12  Učitel nese odpovědnost za čistotu ,pořádek a úpravu třídy při hodině. Jakékoli zjištěné závady na zařízení hlásí 
správci pracovny  (učebny). Nezapomíná na větrání třídy. Plně zodpovídá za stav  třídy po ukončení hodiny. 
9.13  Vyučující nedovolí skládat věci, pokud neukončil hodinu. Je-li třída v pořádku ( čistá tabule, křída, srovnané 
pomůcky ) dá pokyn k  odchodu žáků. Do další učebny přecházejí žáci samostatně. 
9.14  Končí-li třída vyučování, posílá vyučující žáky do šatny. Žáky, kteří se stravují ve školní  jídelně, posílá do jídelny. 
9.15  Třídní učitel je povinen denně sledovat docházku žáků, zjišťovat  příčiny zameškaných hodin a týdně provádět v 
TK omluvení nebo neomluvení zameškaných hodin. Neomluvené hodiny hlásí poslední den  v měsíci výchovné 
poradkyni. Při delší než týdenní nepřítomnosti  organizuje nemocnému žákovi pomoc (je-li tento schopen pracovat a  
využívá e-laearningového systému na školním webu.) 
9.16  Chybí-li některý žák častěji, prověřuje si omluvenky, informuje se  u rodičů telefonicky a popř. si zve rodiče do 
školy ihned po  prvních dnech absence. 
9.17  V průběhu vyučovacích hodin neposkytuje rodičům žádné informace. Je  zakázáno opouštět třídu během 
vyučovací hodiny. Je zakázáno  nechávat žáky samotné ve třídě. Chce-li nebo potřebuje-li učitel nechat si žáky po 
vyučování ve třídě k doučování či z jiných  výchovných důvodů, dá to vědět rodičům. V tom případě  učitel za žáky 
odpovídá až do jejich odchodu ze školy. 
9.18  Žák nesmí být potrestán tím, že bude vyloučen z části nebo z celé  vyučovací jednotky. 
9.19  TU jedenkrát za čtvrt roku vypracují hodnocení prospěchu a chování, udělení pochval a důtek. Udělená opatření 
k posílení kázně se  zdůvodněním evidují. Rodiče, jejichž děti si neplní školní povinnosti ( dochází u nich k výraznému 
zhoršení prospěchu ) nebo se často proviňují proti řádu školy, zve třídní  učitel včas do školy (i mimo rámec 
pravidelných konzultací a třídních schůzek).  V opakovaných případech využívá institutu výchovné komise. 
9.20  Všichni vyučující se pravidelně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů a poskytují rodičům žáků 
všechny potřebné informace.  Ve zvlášť opodstatněných případech poskytují rodičů potřebné  informace 
individuálně. 
9.21 Prostory, kam nemají žáci přístup, zůstávají trvale uzavřeny (tj.  včetně sborovny a kabinetů). 
9.22 Všichni učitelé, vychovatelky ŠD a ostatní zaměstnanci školy pověření výchovnou činností jsou povinni 
vyžadovat dodržování řádu školy  od všech žáků, i když sami nemají službu. 
9.23  K zajištění ukázněného chování žáků a pořádku ve škole vykonávají  učitelé a ostatní pracovníci školy dohled 
podle rozvrhu dohledů. Ten  je vyvěšen ve sborovně. Pokud učitel žádá o uvolnění  (rodinné důvody, zkouška,...) je 
povinen zajistit si výměnou sám  náhradní dohled a nahlásit jméno zastupujícího příslušné zástupkyni. Totéž platí ve 
vztahu správních zaměstnankyň a pracovnic ŠJ ve  vztahu ke svým přímým nadřízeným. 
9.24  Dohled konající pracovníci (-e) organizují ve spolupráci se školníkem příchod žáků, kontrolují jejich přezouvání a 
nedovolují zbytečné zdržování žáků v šatnách. Dbají, aby šatny byly před ukončením dohledu uzamčeny.  
9.25  Dozírající učitelé na chodbách dohlížejí na chování žáků, přecházení z učebny do učebny i na chování ve třídách. 
9.26  Při zabezpečování dohledů věnují pozornost také pohybu žáků na WC   (zde dochází nejčastěji k porušování 
přísného zákazu kouření a  hrozí též nebezpečí zneužívání jiných návykových látek). V případě zjištění, že se konkrétní 
žák (žákyně) dopustil porušení zákazu kouření (či používání jiných návykových látek) je  povinností dohled konajícího 
pracovníka okamžitě žáka předvést  vedení školy.  



9.27 Všichni pedagogičtí pracovníci věnují v průběhu celého vyučovacího  procesu pozornost všem odchylkám 
chování žáků od běžného normálu.  Mohou být jedním ze symptomů počínající závislosti na návykových  látkách. 
9.28  Žákům, kteří odcházejí do tělocvičny nebo do dílen, dávají povolení  k odchodu dozírající učitelé na chodbách.  
 
10. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
 
10.1 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
10.1.1    Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z 
vysvědčení. 
10.1.2   Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen 
"klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem 
školské rady. 
10.1.3   Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka 
na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která 
hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace. 
10.1.4   U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti 
zákonného zástupce žáka. Výsledky vzdělávání žáka v základní škole speciální se hodnotí slovně. 
 
10.2   Stupně hodnocení a klasifikace  v souladu s ustanovením §15 vyhlášky č. 48/2005 Sb. 
10.2.1      Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení 
stupni: 
10.2.1.1  1 – velmi dobré, 
10.2.1.2  2 – uspokojivé, 
10.2.1.3  3 – neuspokojivé. 
10.2.2   Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním 
vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 
10.2.2.1  1 – výborný, 
10.2.2.2  2 – chvalitebný, 
10.2.2.3  3 – dobrý, 
10.2.2.4  4 – dostatečný, 
10.2.2.5  5 – nedostatečný. 
10.2.2.6  uvolněn(a) - jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí 

uvolněn, 
10.2.2.7 nehodnocen(a) - nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve 

druhém pololetí hodnotit ani v náhradním termínu (§ 52 odst. 2 a 3 školského zákona) 
 
10.2.3   Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním 
vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního 
hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným 
výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho 
vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání 
žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a 
naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným 
neúspěchům žáka a jak je překonávat. 
10.2.4.4    Při hodnocení podle odstavce 3 jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích 
pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k 
očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, 
k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho 
přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 
10.2.2.5    Při hodnocení žáka podle odstavců 1 a 3 se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na 
druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení podle odstavců 1 a 3. 
 
 
  



10.3   Metodické pokyny a zásady hodnocení a klasifikace dále rozvíjí Školní vzdělávací program: 
 
Hodnocení žáků 
Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy je hodnocení a klasifikace žáků. Jde o složitý proces, který klade vysoké 
požadavky na všechny pedagogické pracovníky. Hodnocení a klasifikace žáků základní školy je součástí jejich výchovy a 
vzdělávání. Účelem hodnocení a klasifikace je přispívat k odpovědnému vztahu žáka k výchově a vzdělávání v souladu se 
školskými předpisy a poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získává informace o tom, jak danou problematiku 
zvládá, jak dovede zacházet s tím, co se naučil, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Nedílnou součástí hodnocení je konkrétní 
návod, jak má žák postupovat, aby přetrvávající nedostatky odstranil. Výsledky hodnocení a klasifikace uvede škola na 
vysvědčení. 
Pravidla pro hodnocení žáků jsou odvozena z vyhlášky 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 
povinné školní docházky. 
 
1. Zásady klasifikace 
Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost a 
pedagogický takt vůči žákovi. 
Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat 
v učebních výkonech pro určitou indispozici. Žák je hodnocen za to, co umí, nikoliv za to, co neumí. 
Podle níže uvedených kritérií se klasifikují žáci ve všech vyučovacích předmětech uvedených ve školním učebním plánu 1. – 9. 
ročníku. 
Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Výjimku tvoří komisionální zkoušky. 
Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební 
výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Potom se přihlíží k systematičnosti v práci žáka po klasifikační období. 
Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. 
Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají v pedagogické radě. 
Celkový prospěch hodnocení zahrnuje výsledky klasifikace z povinných předmětů a chování, nezahrnuje klasifikaci nepovinných 
předmětů. Stupeň celkového prospěchu se uvádí na vysvědčení. 
Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat ke konci pololetí, určí ředitel pro klasifikaci náhradní termín tak, aby 
klasifikace mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců od skončení klasifikačního období (1. pololetí). Není-li možno 
klasifikovat ani v náhradním termínu, žák se v prvním pololetí nehodnotí- § 52 zákona 561/2004 Sb. 
Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat ke konci 2. pololetí, určí ředitel pro klasifikaci náhradní termín tak, aby 
klasifikace mohla být provedena nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do té doby žák podmíněně navštěvuje 
nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník - odst.3, § 52 zákona 561/2004 Sb. 
Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, 
může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do tří pracovních dnů od vydání 
vysvědčení, požádat ředitele školy o jeho komisionální přezkoušení. Je – li vyučujícím ředitel školy, může zástupce žáka požádat o 
komisionální přezkoušení krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v 
termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 
Komise pro přezkoušení jmenuje ředitel. V případě, že je vyučující ředitel, jmenuje komisi příslušný krajský úřad. Komise je 
tříčlenná – tvoří ji předseda, kterým je zpravidla ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel, jímž je zpravidla 
vyučující daného předmětu a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný předmět. Klasifikační stupeň určí komise 
většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol. 
Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí 
neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. 
Žák koná opravné zkoušky nejpozději v posledním týdnu hlavních prázdnin. Termín stanoví ředitel. Nemůže-li se žák z vážných 
zdravotních důvodů dostavit k opravným zkouškám, umožní mu ředitel vykonání opravných zkoušek nejpozději do 15. září. Do té 
doby žák navštěvuje podmíněně nejbližší vyšší ročník. Žák může v jednom dnu skládat pouze jednu opravnou zkoušku. 
Nedostaví-li se žák k opravným zkouškám ve stanoveném termínu bez odůvodněné omluvy (lékařského potvrzení), klasifikuje se 
v předmětu, z něhož měl vykonat opravnou zkoušku, stupněm nedostatečný. Tento žák stejně jako žák, který nevykonal 
opravnou zkoušku úspěšně, neprospěl. 
 
2. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 
Snažíme se o co možná nejobjektivnější získávání podkladů pro hodnocení žáka. Respektujeme individuální zvláštnosti žáka. 
Využíváme mnoha metod (i alternativních), jak zjistit úroveň znalostí a dovedností. 
Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, 
formami a prostředky: 
soustavným diagnostickým pozorováním žáka 
soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování 
různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy 
kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými učebními osnovami 
analýzou různých činností žáka 
konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s pracovníky PPP, VP 



rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka 
alternativními způsoby (skupinové práce, projekty apod.) 
Žák 5. – 9. ročníku musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně alespoň dvakrát za každé pololetí. Učitel musí mít 
dostatečné podklady pro hodnocení a klasifikaci žáka (např. bodovací systém, popř. jiné metody a formy hodnocení).  
Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě (odůvodní své hodnocení rozborem kladů i nedostatků). 
Výsledky hodnocení písemných zkoušek, prací a praktických činností oznámí žákovi v nejbližším možném termínu. 
Učitel je povinen vést evidenci základní klasifikace žáka. 
Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské 
léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při 
instituci, kde byl žák umístěn. 
 
3. Hodnocení a klasifikace 
Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je v souladu s § 48/2005 Sb. a se souhlasem školské rady vyjádřeno 
klasifikačním stupněm nebo širším slovním hodnocením, o které však rodič musí požádat. 
Při hodnocení výkonů žáka se učitel opírá především o dominantní a kladné vlastnosti žákovy osobnosti. Pozitivní hodnocení a 
pochvala je nejen odměnou, ale i stimulem ke zvýšenému úsilí žáků. Při souhrnné klasifikaci učitel objektivně zhodnotí celkové 
výkony a klasifikuje žáka s ohledem na naplňování očekávaných výstupů v jednotlivých vzdělávacích oborech a utváření klíčových 
kompetencí. 
 
3.1 Hodnocení klasifikačními stupni 
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou naukového zaměření 
Stupeň 1 – výborný 
Žák samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a 
hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný 
projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími 
nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti  
uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 
Stupeň 2 – chvalitebný 
Žák samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení 
teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a 
tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je 
zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší 
pomocí studovat vhodné texty. Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně 
a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 
Stupeň 3 – dobrý 
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. 
Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby 
dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů 
se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku 
správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se projevují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti 
a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší 
nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. 
Stupeň 4 – dostatečný 
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných 
intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností 
při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je 
nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné 
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, 
grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má 
velké těžkosti. 
Stupeň 5 – nedostatečný 
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat 
požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a 
dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a 
zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s pomocí učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté 
logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků 
jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné chyby a nedostatky není schopen opravit ani s pomocí učitele. 
Nedovede samostatně studovat. Úroveň jeho vědomostí není předpokladem pro práci ve vyšším ročníku. 
 
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 
Stupeň 1 – výborný 



Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a úspěšně je rozvíjí. Vždy 
používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný. Osvojené 
vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. 
Stupeň 2 – chvalitebný 
Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Používá bezpečně a 
účinně materiály, nástroje a vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Osvojené 
vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje méně tvořivě. 
Stupeň 3 – dobrý 
Žák je v činnostech méně aktivní, méně samostatný a méně pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a 
kolektivním projevu. Materiály, nástroje a vybavení používá bezpečně a účinně pouze někdy. Jeho projev je málo působivý, 
dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. 
Stupeň 4 – dostatečný 
Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Materiály, nástroje a 
vybavení většinou nepoužívá bezpečně a účinně. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou 
pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu. 
Stupeň 5 – nedostatečný 
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Materiály, nástroje a vybavení nepoužívá téměř 
nikdy bezpečně a účinně. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a 
dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci. 
 
Celkové hodnocení žáka 
prospěl s vyznamenáním 
není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci stupněm horším než chvalitebný, průměr z povinných 
předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré 
prospěl 
není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný 
neprospěl 
je-li v některém z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný 
 
3.2 Hodnocení slovní 
Žák může být na základě žádosti rodičů hodnocen širším slovním hodnocením. V případě použití širšího slovního hodnocení jsou 
výsledky vzdělávání žáka popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl ve vztahu k očekávaným výstupům 
formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním 
předpokladům a k věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a 
jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. Součástí slovního hodnocení je také doporučení, jak 
předcházet případným neúspěchům. 
Celkové hodnocení žáka, u kterého bylo rozhodnuto o kombinaci slovního hodnocení a klasifikace: 
Stupeň prospěl(a) s vyznamenáním - není- li v žádném z povinných předmětů hodnocen stupněm prospěchu horším než 2 – 
chvalitebný, a to i v případě předmětů, které jsou hodnoceny slovně (případný převod slovního hodnocení na klasifikaci nesmí 
být horší než stupeň 2 – chvalitebný), průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů, u kterých se používá klasifikace, není 
vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobře. 
Stupeň prospěl(a) - není-li v žádném z povinných vyučovacích předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - 
nedostatečný, a to i v případě předmětů, které jsou hodnoceny slovně (případný převod slovního hodnocení na klasifikaci nesmí 
odpovídat stupni 5 – nedostatečný). 
Stupeň neprospěl(a) – je- li v některém z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný , a 
to i v případě předmětů, které jsou hodnoceny slovně (případný převod slovního hodnocení na klasifikaci odpovídá stupni 
prospěchu 5 – nedostatečný). 
 
3.3 Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
V maximální míře se snažíme o to, aby hodnocení těchto žáků vyjadřovalo zejména jejich pokrok a zlepšení v rámci jejich 
možností a vzhledem k jejich druhu poruchy. Hodnocení není zaměřené primárně na srovnávání žáka s jeho spolužáky, ale 
zaměřuje se na individuální pokrok a na naplnění předem stanovených požadavků. 
 
3.4 Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky 
Při hodnocení žáků, kteří nejsou rodilými mluvčími, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, 
která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura 
určeného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení 
docházky do školy v České republice vždy považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou souvislost, která 
ovlivňuje výkon žáka. 
 
4. Klasifikace chování 
Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní 
ředitel školy po projednání v pedagogické radě. 



Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování, která stanoví řád školy, během klasifikačního období. 
Kritéria pro jednotlivé stupně chování jsou následující: 
Stupeň 1 - velmi dobré 
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje stanovení řádu školy. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, 
přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. 
Stupeň 2 - uspokojivé 
Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo řádu školy. Zpravidla se přes důtku třídního učitele (popř. 
ředitele školy) dopouští dalších přestupků, narušuje činnost kolektivu nebo se dopouští poklesků v mravním chování. 
Stupeň 3 - neuspokojivé 
Chování žáka ve škole je v rozporu s pravidly chování. Dopouští se takových závažných provinění, že je jimi vážně ohrožena 
výchova ostatních žáků. Záměrně narušuje činnost kolektivu. 
 
5. Výchovná opatření 
Výchovnými opatřeními jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně. 
1) Pochvaly 
Ředitel školy uděluje na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po 
projednání v pedagogické radě pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, 
záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 
Třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem 
školy uděluje pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déle trvající úspěšnou práci. 
2) Opatření k posílení kázně 
Opatření k posílení kázně se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti řádu školy. Tato opatření zpravidla předcházejí 
před snížením stupně z chování 
Podle závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření: 

 napomenutí třídního učitele 

 důtka třídního učitele 

 důtka ředitele školy 
Napomenutí třídního učitele ukládá třídní učitel bezprostředně po přestupku, kterého se žák dopustí. O udělení napomenutí 
uvědomí třídní učitel prokazatelně rodiče zápisem do žákovské knížky. 
Důtku třídního učitele udělí třídní učitel po projednání a se souhlasem ředitele školy za závažnější či opakované porušení řádu 
školy, norem slušnosti. Důtka třídního učitele se uděluje před kolektivem třídy. O udělení důtky písemně informuje třídní učitel 
zákonné zástupce. 
Důtku ředitele školy uděluje ředitel školy po projednání v pedagogické radě za opakovaná vážná provinění proti řádu školy, proti 
normám slušnosti. O udělení písemně informuje zákonné zástupce ředitel školy prostřednictvím třídního učitele. 
Udělená opatření k posílení kázně se zaznamenávají do katalogových listů a do počítačového programu. 
Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. 
 
6. Postup do vyššího ročníku, opakování ročníku 
Do vyššího ročníku postupuje žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů s výjimkou předmětů 
výchovného zaměření a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již 
v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a 
to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 
Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být 
hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval, tomuto žákovi může ředitel školy 
na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů. 
Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být 
hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků z 
důvodů uvedených v žádosti. 
 
7. Komisionální zkoušky 
Komisionální zkoušky se konají v těchto případech: 
při přezkoušení žáka, kterého nebylo možno klasifikovat v řádném termínu na konci prvního nebo druhého pololetí 
při přezkoušení žáka, má-li zástupce pochybnosti o správnosti celkové klasifikace 
při zařazování žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku 
při zkoušení žáka, který plní povinnou školní docházku mimo území České republiky 
při zkoušení žáka, který je osvobozen od povinnosti docházet do školy 
při opravných zkouškách 
při přezkoušení dětí českých občanů, při jejichž vzdělávání v zahraničí nebylo postupováno podle platných předpisů 
při přezkoušení, nařídil-li je školní inspektor nebo ředitel školy 
Komise pro komisionální zkoušku je tříčlenná. Komisi tvoří předseda, kterým je zpravidla ředitel školy nebo jím pověřený učitel, 
zkoušející učitel, jímž je zpravidla učitel vyučující danému předmětu a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný 
předmět. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol. 



Pokud komise byla sestavena za účelem vykonání komisionální zkoušky podle č. 5 odst. 4, ředitel posoudí, zda bude do komise 
jmenován vyučující, o jehož klasifikaci má zákonný zástupce pochybnosti. V tomto případě žák koná opravnou zkoušku, v 
předmětu český jazyk, světový jazyk a matematika i písemnou zkoušku v délce trvání 25 minut. 
Do tříd s rozšířenou výukou některých předmětů nebo skupin předmětů zařazuje žáka ředitel školy na základě doporučení školy, 
do které žák dochází, a podle nadání a předpokladů žáka. K zařazení žáka do těchto tříd je třeba souhlasu zástupce žáka. 
 
8. Informování o prospěchu a chování 
1) Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: 
třídní učitel a učitelé příslušných předmětů na pravidelných třídních schůzkách nebo konzultacích 
pokud o to zákonní zástupci požádají 
 
 

 
Závěrečná ustanovení 
 
1.  Tato novela řádu školy vstupuje v platnost projednáním v pedagogické radě dne  3. 9. 2018 
 
 
2.  Dnem přijetí této novely řádu se ruší platnost řádu školy ze dne 24. 4. 2017  
 
 
 

.................................................. 
ředitel školy 

 
V Karlových Varech  dne   3. 9. 2018 
  



 
 

  
  
  
 

 
 

 
PROVOZNÍ ŘÁD UČEBNY 

 

(1) Žáci vstupují do učebny s vědomím vyučujícího. 

(2) Své pracovní místo udržuje žák v pořádku, na stole má jen věci nezbytně nutné k zadané práci. 

(3) Žákům je zakázáno: 

a) manipulovat se zatemněním, 

b) manipulovat s pomůckami připravenými k vyučování, 

c) přibližovat se k rozvaděči el. proudu a k el. zásuvkám, 

 (4) Pomůcky k práci vždy obdrží prostřednictvím služby. 

V Karlových Varech dne: 

Mgr. Jiří Burian, ředitel školy 
  



 
  
  
 

 
 
 

PROVOZNÍ ŘÁD PRACOVIŠTĚ (ŠKOLNÍ DÍLNY, ŠKOLNÍ KUCHYŇKY, učebny VV) 
 
 
 
(1) Žáci přicházejí do UČEBNY vhodně převlečeni, společně, ukázněně a včas.   
  
(2) Každý žák má své pracovní místo s nástroji a pomůckami. 
  
(3) Služba předá klíček k odemknutí skříněk  - zásuvek, rozdá materiál nebo rozpracovaný výrobek, technickou 
dokumentaci, případně speciální nářadí nebo nástroje.   
  
(4) Po zahájení práce se každý žák snaží co nejlépe, nejúčelněji a ukázněně využívat celého pracovního vyučování, s 
nástroji a nářadím zachází šetrně, každou závadu ihned ohlásí vyučujícímu.   
  
(5) Při práci dbá pokynů vyučujícího, každé sebemenší poranění hlásí postižený nebo jeho spolužák vyučujícímu.  
  
(6) Každý žák dodržuje základní hygienická pravidla, dbá na čistotu svoji i pracovního místa.   
  
(7) Ze školní dílny žák neodnáší žádné nástroje a nářadí nebo materiál bez souhlasu vyučujícího.   
  
(8) Před ukončením pracovního vyučování odevzdá žák hotový výrobek nebo jeho rozpracovanou část,  uloží pečlivě 
očištěné nářadí, nástroje a  náčiní, překontroluje jejich stav i počet, nedostatky ihned ohlásí vyučujícímu.   
  
(9) Po práci uklidí své pracovní místo, odejde do šatny, převleče se a odchází.   
 
 
 
V Karlových Varech dne: 
 

Mgr. Jiří Burian, ředitel školy 
  



 

 

 
 
  
 
 
 

 

PROVOZNÍ ŘÁD TĚLOCVIČNY 
 
Řád tělocvičny je vyvěšen na viditelném místě v přípravné místnosti. Žáci jsou s ním seznámeni vždy v první hodině 
předmětu ve školním roce, vyučující o tom učiní zápis do třídní knihy, dbá o to, aby byli dostatečně poučeni i žáci, 
kteří na první hodině tělesné výchovy chyběli. 
 
 
 1. Žáci vstupují do tělocvičny, nářaďovny  a šatny pro tělesnou výchovu pouze pod dohledem vyučujícího nebo 
cvičitele. 
 2. Žáci, kteří v hodině Tv necvičí (osvobození od Tv nebo momentální zdravotní indispozice) se řídí pokyny učitele. 
Žáci s momentálními zdravotními potížemi o nich informují vyučujícího na začátku hodiny nebo okamžitě v průběhu 
hodiny při jejich vzniku.  Žákům, kteří si žádají o částečné nebo úplné osvobození od Tv, zabezpečí zákonný zástupce 
lékařské vyšetření. O osvobození od Tv rozhodne ředitel školy na základě doporučení lékaře. Do té doby se účastní 
výuky v plném rozsahu. 
3. Žáci cvičí v předepsaném cvičebním úboru. 
Požadavky na cvičební úbor: Pokud je chladno a výuka probíhá venku, je nutno mít tepláky, bundy, pevnou sportovní 
obuv, trička, trenýrky na gumu (ne pevný pas). Do tělocvičny musí být obuv čistá, s neklouzavou podrážkou, která 
nedělá na podlaze šmouhy. Tričko nejlépe s krátkým rukávem. 
4. Cenné věci nepatří do hodiny. Žáci si je odloží na místo určené vyučujícím. 
5. Při výuce Tv platí zákaz nošení hodinek, řetízků, prstýnků, náramků, náušnic, piercingu, aby se předešlo nebezpečí 
úrazu, nebo poškození věcí. Náušnice, nebo piercing mohou být přelepeny náplastí. Dlouhé vlasy musí být pevně 
sepnuté do culíku. 
6. Při výuce Tv se nesmí používat žvýkačky a jíst. Pokud se žáci potřebují vzdálit ze sportoviště například na WC, 
žádají o souhlas vyučujícího. 
7. Žáci provádějí v tělocvičně jen činnosti určené vyučujícím. Při nich dodržují předně stanovené postupy a způsoby 
cvičení. Cvičící se chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani ostatních přítomných osob. 
8. S tělovýchovným nářadím a zařízením tělocvičny zacházejí šetrně, pokud zjistí závadu, která by mohla ohrozit 
bezpečnost cvičení, oznámí ji neprodleně vyučujícímu. 
9. Každý úraz hlásí ihned žáci vyučujícímu. Vyučující posoudí závažnost poranění. V případě vážnějšího úrazu 
postupuje vyučující následujícím způsobem: 
 a)informuje vedení školy, 
 b)zavolá lékařskou službu, 
 c)ve spolupráci s vedením školy zabezpečí doprovod dospělou osobou k lékaři, 
 d)oznámí rodičům telefonicky danou skutečnost, 
 e)provede zápis do knihy úrazů a vyplní záznam o školním úrazu. 
 10. Žákům není dovoleno zapínat a vypínat osvětlení v tělocvičně. 
 9. Žáci udržují pořádek v tělocvičně, nářadí vracejí stále na stejné místo. Vyučující nářaďovnu po každé hodině 
uzamykají. 
 11. Je přísně zakázáno kouření a jakákoliv manipulace s ohněm, zasahování do instalace elektrického rozvodu a 
vodovodní sítě. 
 12. Učitelé a cvičitelé překontrolují před vstupem i při odchodu stav tělocvičny a nářaďovny, zhasnutí světel a 
uzavření oken. 
13. Při hodnocení  žáka se bere v úvahu především viditelná snaha každého jedince cvičit naplno a zlepšovat svoje 
osobní  výkony. Snaha a úsilí ve výuce při cvičení je pro hodnocení žáka důležitější, než samotný výkon. Bude – li mít 
někdo výborné výkony a nebude se v hodinách snažit, zhorší si tím celkové hodnocení. 
14. Omluvenku musí mít žák od rodičů v písemné podobě, např. v žákovské knížce. Pokud bude  Tv zařazena na 
poslední vyučovací hodinu, mohou rodiče požádat písemně vyučujícího o uvolnění z této hodiny. 



 

 

15. Pokud žák nebude mít vhodný úbor, nebo nesplní požadavky bodu 4,5,6, nemusí být připuštěni k aktivní účasti na 
výuce, což bude zaznamenáno jako omluvená absence. 
16. Při velké absenci  (nad 30 % omluvených a neomluvených hodin),  budou žáci nuceni vykonat rozdílové zkoušky. 
 
Povinnosti vyučujícího Tv : 

1. Dbát na dodržování hygienických zásad a bezpečnosti žáků při Tv. 
2. Poučit žáky o bezpečnosti  jak při výuce Tv, tak při sportovních akcích a poučení zapsat do TK. 
3. Podrobně poučit žáky před každou akcí mimo areál školy. 
4. Nenechat žáky na sportovišti bez dozoru. 
5. Poučit žáky na začátku každého tematického celku jak správně cvičení provádět a o pravidlech bezpečnosti. 

  
V Karlových Varech dne: 
 

Mgr. Jiří Burian, ředitel školy 
  



 

 

 
 

 
  
  
 
 

 
 
 

PROVOZNÍ ŘÁD UČEBNY FYZIKY a CHEMIE 
 

(1) Žáci vstupují do učebny s vědomím  vyučujícího. 

(2) Své pracovní místo udržuje žák v pořádku, na stole má jen věci nezbytně nutné k zadané práci. 

(3) Žákům je zakázáno: 

a) manipulovat se zatemněním 

b) manipulovat s pomůckami připravenými k vyučování, 

c) přibližovat se k rozvaděči el. proudu a k el. zásuvkám, 

d) přibližovat se k hořlavinám s otevřeným ohněm, 

e) provádět pokusy s jedy a žíravinami a výbušnými látkami, 

f) odnášet chemikálie z učebny. 

(4) Při pokusech s el. proudem žáci používají pouze bezpečné napětí, pracují vždy se suchýma rukama, zdroj 

proudu zapojují vždy jako poslední. 

(5) Pomůcky k práci vždy obdrží prostřednictvím služby. 

V Karlových Varech dne: 

Mgr. Jiří Burian, ředitel školy 
  



 

 

 
 
 
 

 
  
 
 
 

PROVOZNÍ ŘÁD JAZYKOVÉ UČEBNY 
 
 
 1. Žáci mají přístup pouze se souhlasem vyučujícího. 
 2. Je zakázáno manipulovat s přístroji v učebně (PC, Tv, projektor, ... ) 
 3. Není dovoleno poškozovat učební pomůcky a ostatní zařízení učebny. 
 4. Žák dodržuje pokyny vyučujícího. 
 5. Žák udržuje své místo v pořádku, před odchodem zajistí úklid svého místa i jeho okolí. 
 
 
 
 
V Karlových Varech dne: 
 

 
Mgr. Jiří Burian, ředitel školy 

 



 

 

  

 
 

 

PROVOZNÍ ŘÁD MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNY 
 
 1. Žáci mají přístup pouze se souhlasem vyučujícího. 
 2. Je zakázáno manipulovat s přístroji v učebně (PC, projektor, …) 
 3. Není dovoleno poškozovat učební pomůcky a ostatní zařízení učebny. 
 4. Žák dodržuje pokyny vyučujícího. 
 5. Žák udržuje své místo v pořádku, před odchodem zajistí úklid svého místa i jeho okolí. 
 
 
 
 
V Karlových Varech dne: 
 

Mgr. Jiří Burian, ředitel školy 
 

 
 

 
 
 


