Školní řád
školní rok 2016/2017
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Lomnice, okres Bruntál, příspěvkové organizace vydává
v souladu s § 30 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) tento školní řád, který upravuje:

1) Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů
s pracovníky školy;
2) Provoz a vnitřní režim školy;
3) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí;
4) Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků.
Přílohy:
1) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
2) Vnitřní řád ŠD
3) Vnitřní řád ŠJ

Vypracovala: Mgr. Lucie Mrtvá

Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2016
Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2016
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1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a školském zařízení a
pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy.
I.

Práva žáků

Žáci mají právo:
a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona;
b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání prostřednictvím průběžného i
celkového hodnocení, konzultací s vyučujícími, žákovských knížek a školního webu;
c) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání a
výchovy;
d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat
v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka školy je
povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat;
e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich
vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající
jejich věku a stupni vývoje;
f) na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, před sociálně patologickými jevy
a před projevy jakékoli diskriminace a nepřátelství
g) na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a
dodržování základních psychohygienických podmínek.

II.

Povinnosti žáků

Žáci jsou povinni:
a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, aktivně se účastnit výuky, nenarušovat
nevhodně její průběh a připravovat se na vyučování; docházet do školní družiny či
kroužků, do kterých se přihlásí;
b) dodržovat školní řád a vnitřní řád;
c) dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy a pokyny k ochraně zdraví a
bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni;
d) chránit své zdraví a zdraví spolužáků. Žákům jsou zakázány všechny činnosti, které
jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití energetických a alkoholických nápojů,
zneužívání návykových látek);
e) každý úraz nebo vznik škody hlásit ve škole bez zbytečného odkladu vyučujícímu či
jinému zaměstnanci školy;
f) nenosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a
bezpečnost;
g) během celého pobytu ve škole dodržovat pravidla slušného chování;
h) plnit pokyny pedagogických i provozních pracovníků školy, chovat se slušně
k dospělým i k ostatním spolužákům;
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i) zdravit všechny pracovníky školy a dospělé osoby, které ve škole potkají;
j) jakékoli slovní či fyzické útoky na pracovníky školy jsou považovány za hrubé porušení
školního řádu a budou sankcionovány;
k) mobilní telefony v době výuky nechávat vypnuté, nemanipulovat s nimi během
hodiny a o přestávkách je nepoužívat k rušivému hlasitému poslechu;
III.

Sankce a výchovná opatření
Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti
porušení žákovi uložit:
a) napomenutí třídního učitele;
b) důtku třídního učitele;
c) důtku ředitele školy;
Škola neprodleně oznámí tato opatření a jeho důvody prokazatelným způsobem
žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.

IV.
a)
b)
c)
d)

e)
V.

Práva zákonných zástupců žáků
Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo:
na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí. K informacím o výsledcích
vzdělávání slouží žákovské knížky, konzultační hodiny učitelů a třídní schůzky;
volit a být voleni do školské rady;
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání
jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost;
požádat ředitelku školy o uvolnění zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu
ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů. Ředitelka školy určí náhradní způsob
vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu;
na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání
podle školského zákona.
Povinnosti zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci jsou povinni:
a) zajistit, aby žák řádně docházel do školy, čistě upraven, včas a dostatečně
odpočinutý;
b) na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek
týkajících se vzdělávání a chování žáka;
c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vyučování;
d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování:
● je-li znám důvod nepřítomnosti předem, omluví zástupce žáka třídnímu učiteli
před započetím absence,
● v případě nemoci je rodič povinen do 3 kalendářních dnů oznámit škole důvod
2

nepřítomnosti dítěte – v případě nesplnění této lhůty je škola povinna ohlásit
skutečnost na místní odbor sociálně-právní ochrany dětí;
● po skončení každé nepřítomnosti je třeba předložit písemnou omluvenku v ŽK
do 2 dnů,
● písemné žádosti o uvolnění z vyučování k ozdravným a sportovním pobytům
na 3 a více dnů doručit ředitelce školy minimálně 1 týden před nástupem
ozdravného pobytu,
● při uvolnění svého dítěte v průběhu vyučování převzít za něj automaticky
zodpovědnost.
e) oznamovat škole podle § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. jméno a příjmení
dítěte, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, adresu pro doručení
písemností, telefonické spojení a změny v těchto údajích;
f) při zaviněném poškození školního majetku svým dítětem zajistit opravu, případně
finanční úhradu;
g) respektovat školní řád.
VI.

Udělování souhlasu zákonných zástupců

Zákonný zástupce při nástupu žáka do školy uděluje písemný souhlas k:
a) focení žáků pro potřebu školy a uveřejňování fotografií na webu školy;
b) k užívání autorských děl svého dítěte včetně jejich prodeje (výstavy, soutěže,
jarmarky)
c) ke zpracování osobních údajů svého dítěte a předávání těchto údajů třetím osobám
v rámci mimoškolních akcí.

2. Provoz a vnitřní režim školy
I.

Provoz školy

a) Školní budova je v pracovních dnech otevřena pro žáky školní družiny od 6.45 hod.
Konkrétní vyučovací hodiny v jednotlivých dnech jsou stanoveny rozvrhem hodin pro
každou třídu.
b) Žáci se přezují a převléknou v šatně školy a odchází do třídy MŠ k účasti na ranní
činnosti školní družiny. V 7. 50 hod odcházejí do tříd chystat se na vyučování.
c) Po skončení dopoledního vyučování se žáci přemístí do školní družiny a čekají na
oběd. Do školní jídelny odchází společně v doprovodu vyučujícího ve 12:40; po obědě
odchází na odpolední vyučování či do školní družiny dle konkrétního rozvrhu hodin.
d) Školní družina je provozována do 16 hodin.
e) V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména
organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.
f) Začátky a konce vyučovacích hodin jsou následující:
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II.
Vyuč. hod.
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Časový rozvrh vyučovacích hodin
čas
7.00 – 7.45
8.00 – 8.45
8.55 – 9.40
10.00 – 10.45
10.55 – 11.40
11.50 – 12.35
12.45 – 13.30
13.40 – 14.25

O změně v rozvrhu (zejména posuny, zahájení nebo ukončení vyučování, akce mimo školu,
náhradní vyučovací hodina) informuje škola nejméně 2 dny předem prokazatelným
způsobem zákonné zástupce žáků.
III.

Vnitřní režim školy

a) V průběhu vyučování mají žáci právo na odpočinek v době přestávek, které tráví ve
třídách nebo na chodbě mezi učebnami.
b) Do počítačové učebny se žáci přemísťují podle pokynů učitele a dodržují řád příslušné
učebny.
c) Během vyučování a o přestávkách není žákům dovoleno bez pedagogického
doprovodu opouštět prostory školní budovy.
d) Při přesunu do a ze školní jídelny se žáci chovají na schodech a chodbách tiše, aby
nebudili a nerušili děti mateřské školy.
e) V jídelně se žáci řídí pokyny pracovníků jídelny. Dodržují pravidla slušného stolování a
dobu určenou na oběd.
f) Návštěvy ve škole musí být řádně ohlášeny ředitelce školy nebo některému
vyučujícímu.
g) Návštěvy pro pobyt v budově školy využijí jednorázových ochranných návleků na
obuv.
3. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků
a) Za bezpečnost žáků a ochranu jejich zdraví během jejich pobytu ve škole a na akcích
pořádaných školou odpovídá škola. Škola poskytne žákovi nezbytné informace
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Přihlíží k základním fyziologickým potřebám
dětí a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně
patologických jevů.
b) Žáci a děti nikdy neotvírají návštěvám; vždy ji jen ohlásí dospělému pracovníkovi
(školnici, vyučujícímu).
c) Při pohybu mimo školní budovu, při přesunech kolem obecní komunikace žáci dbají
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d)
h)

e)
f)
g)

h)
i)
j)

pokynů vyučujícího a doprovodu a dodržují pravidla silničního provozu.
Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým
vedením bez učitele.
Žáci jsou povinni chránit své zdraví a zdraví spolužáků. Nesmí přivodit takovou situaci,
která by bezpečnost a zdraví ohrožovala. Neběhají, neskáčou na schodech, nevozí se
po zábradlí a dodržují pravidla slušného chování a bezpečnosti.
Žáci bezodkladně nahlásí svůj úraz nebo úraz spolužáka dozírajícímu učiteli, třídnímu
učiteli nebo vedení školy.
Učitel nebo vychovatel informuje o úrazu zákonné zástupce žáka.
Vyučující provedou prokazatelné poučení žáků o BOZ v první vyučovací hodině
školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení
žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení o BOZ a PO se provádí před
každou akcí mimo školu a před každými prázdninami.
Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo ve škole, vyhotovuje a zasílá záznam o
úrazu stanoveným orgánům.
Žák oznamuje jakékoliv projevy šikany, násilí, diskriminace a nepřátelství učiteli.
Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu
zákonného zástupce či jím pověřené osoby.
4. Ochrana majetku školy a žáka

a) Žáci udržují ve všech prostorách školy čistotu a pořádek. Každý žák zodpovídá za
čistotu a pořádek svého pracovního místa. V šatně se žáci přezouvají.
b) Poškození majetku hlásí žáci třídnímu učiteli nebo učitelům jednotlivých předmětů.
c) Žáci šetří elektrickou energií, vodou a toaletními potřebami.
d) Žáci udržují v čistotě a pořádku učebnice zapůjčené školou. Při ztrátě učebnice
zakoupí novou.
e) V případě porušení pravidel stanovených školním řádem pro vnášení a používání věcí
žákem uplatní škola při vzniku škody na těchto věcech pravidlo o zavinění
poškozeného (§2918 občanského zákoníku), v jehož důsledku se povinnost školy
k náhradě vzniklé škody poměrně sníží nebo úplně zanikne (§ 391 zákona 262/2006
Sb.).
f) Žákům je zakázáno chovat se tak, aby svým jednáním způsobili škole, učitelům nebo
spolužákům škodu na majetku.
g) U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či
jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil.
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5. Závěrečná a zrušovací ustanovení
Zrušuje se předchozí znění této směrnice ze dne 1. 9. 2015.
Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2016
Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád
následujícím způsobem: vyvěšením na chodbě školy a na školních webových
stránkách.
d) Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na provozní poradě dne 30. 8. 2016.
e) Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídním učitelem 2. 9. 2016.
f) Seznámení je zaznamenáno v třídní knize.
g) Zákonní zástupci žáků byli informování o vydání řádu školy informací v žákovských
knížkách. Řád je pro ně zpřístupněn v hale školy a na webových stránkách školy.
a)
b)
c)
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