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Zákon 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  v § 

21 - 22 upravuje základní práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců dětí, nezletilých žáků a pedagogických pracovníků. 

  

 

Čl. 1) Žáci mají právo 

 

1. na vzdělání a školské služby podle tohoto zákona a na distanční vzdělávání pokud to vyžadují krizová nebo mimořádná opatření 

vyhlášená KHS nebo MZd. Distanční výuku škola zajistí i při více než padesátiprocentní nepřítomnosti žáků jedné skupiny ve škole. 

 

2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

 

3. 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, 

 

4. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být 

věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, 

 

5. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle 

tohoto zákona, 

 

6.  na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jejich duchovní, morální a sociální rozvoj. Mají právo 

na ochranu před informacemi, které škodí jejich pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jejich morálku. 

 

7. na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se jich týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která 

neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. Jejich názorům musí být dána náležitá váha. Žák má právo sdělit svůj 

názor třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím, výchovnému poradci, metodikovi primární prevence, zástupci ředitele, řediteli školy,  

 

8. být chráněni před psychickým a fyzickým násilím (šikanou, omezováním osobní svobody, zneužíváním informačních 

technologií k znevažování důstojnosti apod.) a nedbalým zacházením. V případě takových projevů chování postupuje škola dle 

platné metodiky Ministerstva školství České republiky.  Nikdo nemá právo nikomu žádným způsobem ubližovat. Žáci mají právo 

na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitnou v nesnázích nebo mají nějaké problémy, a pracovníci školy jsou povinni věnovat jim 

náležitou pozornost,  

  

9. vyžádat pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebují doplnit své znalosti z důvodu dlouhodobé omluvené 

absence ze zdravotních důvodů. 

 

 

 

Čl. 2) Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo 

 

1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, 

 

2. informovat se o chování a prospěchu svého dítěte u vyučujících a třídních učitelů v určených konzultačních hodinách nebo po 

předchozí domluvě v jinou dobu. Není dovoleno narušovat v této souvislosti vyučování,   

   

3. vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících nebo u ředitele školy, 

 

4. volit a být voleni do školské rady, 

 

5. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, 

 

6. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle 

tohoto zákona. 

 

 



Čl. 3) Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své činnosti právo  

 

1. na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým  

násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v 

přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole, 

 

2. na ochranu před neodborným zasahováním do výkonu pedagogické činnosti, 

 

3. na výběr a uplatňování metod, forem a prostředků konání přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně-pedagogické nebo 

přímé pedagogicko-psychologické činnosti, pokud jsou v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, 

 

4. volit a být voleni do školské rady, 

 

5. na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti 

 

Čl. 4) Žáci jsou povinni 

 

1. řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat, v případě distanční výuky mají povinnost se výuky 

účastnit v plném rozsahu, 

 

2. dodržovat školní předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 

 

3. plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. 

 

 

 

Čl. 5) Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni 

 

1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy, v případě distanční výuky zajistit jeho aktivní účast, 

 

2. na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání 

dítěte nebo žáka, 

 

3.  informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

 

4. dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, 

 

5. oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona (561/2004) a další údaje, které jsou 

podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích. 

 

 

Čl. 6) Pedagogičtí pracovníci jsou povinni   

 

1. vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, v případě nařízené karantény je možné po domluvě se 

zaměstnavatelem vykonávat práci z jiného místa ( pokud nedojde k dohodě, zaměstnanec práci nekoná a bude pobírat 

nemocenskou dle platných předpisů), 

 

2. chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta, 

 

3. chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských 

zařízeních, 

 

4. svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj, 



 

5. zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky 

poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, 

 

6. poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a 

vzděláváním. 

 

 

Čl. 7) Chování žáků 

 

1. Žáci dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo školu. Při každém svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. 

Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků a pracovníků školy.  

 

2. Žáci dodržují zásady společenského chování. Zdraví učitele, zaměstnance školy a jiné dospělé osoby pozdravem „Dobrý den“, 

při odchodu z budovy „Na shledanou“ a začátku a na konci vyučovací hodiny zdraví žáci pedagogy povstáním. Oslovují učitele, 

zaměstnance školy a jiné dospělé osoby „pane...“, „paní...“ a připojí funkci. 

 

3. Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují nevhodně průběh vyučovacích hodin. O  přestávkách se řídí pokyny   pracovníka 

konajícího dohled, dodržují pravidla bezpečnosti a slušného chování a do jiných tříd přecházejí ukázněně.  

 

4. V jídelně se žáci řídí pokyny pověřeného pracovníka. 

 

5. Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě ohlásí tuto skutečnost  pracovníku školy, který koná dohled, a také třídnímu učiteli. 

 

6. Ve škole i mimo školu dodržují žáci pravidla slušného chování a dbají na dobré občanské soužití. 

 

7. Žák školy pomáhá slabším a postiženým spolužákům, popřípadě občanům. 

 

8. Žák je zodpovědný za svoje studijní výsledky a chování. 

 

9. Za cenné předměty, které žáci nepotřebují k výuce, a za peníze škola neručí.   

 

10. Pokud žák přinese do školy větší částku peněz na akce pořádané školou, předá je před vyučováním třídnímu učiteli. V případě, 

že není učitel přítomen, odevzdá částku hospodářce školy. 

 

11. Škola neručí za ztrátu nebo poškození mobilních telefonů.  

 

12. Mobilní telefon či jiné elektronické zařízení má žák vypnuty a uloženy ve školní tašce. Nepoužívá je po celou dobu přítomnosti 

ve škole a při aktivitách mimo školu, které souvisejí s výukou. Mobilní telefon či jiné elektronické zařízení může použít pouze 

v případě, že ho k tomu vyzve vyučující, a bude je používat při vzdělávací činnosti za účelem vyhledání či ověření informací.  Pokud 

žák poruší tato stanovená pravidla, bude mu přístroj odebrán, uložen do trezoru školy a vydán zákonnému zástupci po předchozí 

domluvě. 

 

 

13. Pro psaní do žákovské knížky a písemných prací je zakázáno užívat gumovacích per. 

 

 

 

 

Čl. 8) Docházka do školy 

 

1. Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Na vyučovací hodiny přichází nejpozději 10 minut před začátkem ranního 

i odpoledního vyučování, aby si před jejich začátkem stačil připravit potřebné pomůcky. Je povinen se účastnit kromě pravidelných 

hodin dle svého rozvrhu i třídnických hodin, které se konají alespoň jednou měsíčně (mohou být i nepravidelně, dle potřeby).  



 

2. Nepřítomnost žáka ve škole ze zdravotních a jiných vážných důvodů omlouvají rodiče. Rodiče jsou povinni omluvit žáka do 3 

kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, a to osobně, telefonicky nebo e-mailem. Důvody nepřítomnosti doloží bez 

zbytečných průtahů po návratu žáka do školy prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Předem známou nepřítomnost dítěte 

je rodič povinen omluvit před jejím započetím, aby bylo možno zajistit způsob doplnění zameškaného učiva.  

 

3. V odůvodněných případech a na základě žádosti rodičů může třídní učitel uvolnit žáka na jeden až dva dny, na více dní ředitel 

školy prostřednictvím třídního učitele na základě písemné žádosti.  

 

4. Uvolnění žáka v průběhu vyučování lze provést jen na základě oznámení rodičů pouze v elektronické žákovské knížce nebo 

převzetím. V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě.  

 

5. O uvolnění žáka z výuky zcela, nebo z části vyučování může rozhodnout ředitel školy, a to po předložení žádosti a doložení 

důvodů (zvláště zdravotních). Žák není z předmětu, z něhož byl uvolněn, hodnocen.  

 

6. V předmětu tělesná výchova uvolní ředitel žáka z vyučování na písemné doporučení lékaře. Rodiče uvolněného žáka mohou 

požádat písemně ředitele o uvolnění z hodin tělesné výchovy, pokud jsou v rozvrhu první nebo poslední vyučovací hodinu. 

 

7. Při účasti na akcích, které organizuje škola, jsou žáci povinni dodržovat ustanovení školního řádu.   

 

8. Docházka v rámci distanční výuky bude evidována podle 
a) synchronní výuky - on-line hodin přes aplikaci Google Meet, 

b) asynchronní výuky - práce, kterou učitelé zadají přes systém Škola Online. 

Pokud se žák nezúčastní vyučovací hodiny v rámci distančního vzdělávání (synchronní i asynchronní výuka), je rodič povinen 

omlouvat jeho nepřítomnost do tří dnů prostřednictvím elektronické žákovské knížky.  

 

 
 

 

Čl. 9) Zacházení se školním majetkem 

 

1. Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Za každé svévolné poškození nebo 

zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob bude vyžadována náhrada vzniklé škody od zákonných zástupců žáka, který 

poškození způsobil. 

 

2. Školní pomůcky má žák od školy zapůjčené a zodpovídá za jejich náležitý stav. 

 

3. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení třídy a školy, a také ty, které mu byly 

svěřeny v souvislosti s výukou. 

 

4. Každý žák odpovídá za čistotu (a pořádek) svého pracovního místa a nejbližšího okolí. 

 

5. 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. 

 

 

Čl. 10) Vnitřní režim školy pro žáky 

 

1. Ranní vyučování začíná v 8 h, odpolední vyučování 2. stupně ve 13:35, pokud rozvrh nestanoví výjimečně jinak. Odpolední 

vyučování 1. stupně začíná ve 12:45. Během přestávky mezi ranním a odpoledním vyučováním se žáci zdržují ve školní družině (1. 

st.), nebo se přihlásí v jedné z tříd, kde je nad nimi vykonáván dohled pedagogického pracovníka (2. st.). Jinak opustí školní budovu. 

Žák je povinen se při příchodu ohlásit u pedagogického pracovníka a řídit se jeho pokyny. Není dovoleno ze třídy opakovaně 

odcházet a přicházet zpět. Žáci mohou vstoupit do školní budovy 20 minut před začátkem ranního nebo odpoledního vyučování. 

 



2. Žáci vstupují do školy hlavním vchodem, ten používají také k odchodu. O přestávkách a v době vyučování je zakázáno opouštět 

budovu školy a zdržovat se v patrech, která jsou v době výuky bez dohledu. 

 

3. Po vstupu do školy se žáci přezouvají v šatnách do zdravotně vhodných přezůvek. Do tělocvičny vstupují žáci po přezutí do 

vhodné sportovní obuvi.  

 

4. Vstupovat do tělocvičny smějí jen s učitelem, v případě zájmových činností jen se svým vedoucím. Na vedoucí čekají před 

budovou školy. V šatně jsou žáci jen po nezbytně nutnou dobu, mezi ranním a odpoledním vyučováním zde nesmějí pobývat. 

 

5. Příprava na vyučování 

 a) Žák se po příchodu do třídy připravuje na vyučovací hodinu. 

 b) Při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy žáci pozdraví tím, že tiše povstanou. 

 c) Žák plní zadané domácí úkoly. 

 d) Nesplnění domácích úkolů a zapomenutí pomůcek hlásí vyučujícímu. 

 e) Pokud se vyučující po zvonění do 5 minut nedostaví do třídy, jeden z žáků jde ohlásit jeho nepřítomnost vedení školy. 

 

6. Vyučování 

 

 a) Žák pozorně sleduje vyučování a aktivně se ho účastní. 

 b) Dbá pokynů vyučujícího. 

 c) Po skončení vyučování zůstávají žáci na svých místech, své věci si skládají až na pokyn vyučujícího. 

 d) V době vyučování se žáci nezdržují na chodbách, v šatnách a na sociálních zařízeních. 

 

7. Přestávky 

 a) Uklidí své pracovní místo a připraví se k přesunu do jiné pracovny nebo k odchodu. 

 b) O přestávkách se žáci nezdržují na schodištích. 

 c) Do sborovny nemají žáci přístup, do kabinetů mohou vstoupit pouze v doprovodu učitele. 

 d) Žákům je zakázán vstup do technických místností školy. 

 e) Žáci tráví hlavní přestávku (10:35 až 10:55) ve venkovním prostoru školy, pokud jsou k tomu vhodné klimatické  

podmínky. Pokud probíhá přestávka venku, žáci se přesunují do venkovních prostor ihned po ukončení vyučování, a to z třídy, kde 

vyučování skončilo. 

 f) Při přecházení do jiných učeben si žáci berou všechny věci s sebou. 

 

8. Odchod ze školy, chování v jídelně 

 a) Učitel odvádí třídu po skončení vyučování do šatny, kde nad nimi do doby jejich odchodu vykonává dohled. V šatnách a na 

chodbách se žáci chovají ukázněně. 

 b) Při odchodu ze školy si mohou nechat v šatně pouze přezůvky, a to ve vhodných sáčcích  na věšáku. 

 c) Za spořádaný odchod žáků do školní družiny odpovídají učitelé, kteří žáky předávají příslušné vychovatelce. 

      d) V době oběda vykonává dohled nad žáky pověřený pedagogický pracovník. 

 e) Po skončení vyučování žáci, kteří neobědvají ve školní jídelně, opustí školu ihned. Žáci,     

      kteří obědvají ve školní jídelně a nechodí do družiny, opustí školu ihned po obědě. 

 f) V jídelně nepředbíhají, vyčkají, až jim bude vydáno jídlo. 

 g) Při jídle dodržují zásady slušného stolování. Po obědě odnesou použité nádobí. 

 h) Tašky ponechávají žáci po dobu oběda v poličkách na chodbě. 

 

9. Okolí školy 

 a) Žáci dbají na čistotu okolí školy. 

 b) Odpadky dávají do košů, nepoškozují keře a další zeleň. 

 c) K odchodu i k příchodu (do školy) využívají výhradně chodníků, nevstupují na ozeleněné  plochy. 

 

10. Třídní služby 

 a) První den školního roku určí třídní učitel služby tak, aby bylo zajištěno bezchybné fungování třídy a šatny. 



 b) Šatnáři odpovídají za pořádek v šatně a za její uzamčení. 5 minut před začátkem vyučování zamknou šatnu a jdou do třídy. 

Opozdilí žáci si vezmou své věci do třídy. O přestávce je umístí za asistence služby do šatny. 

   

  

 

Čl. 11) Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 

 

1. Žáci dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo školu. Při každém svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. 

Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků a pracovníků školy.  

 

2. Žák se při všech školních činnostech chová tak, aby neohrozil zdraví své, svých spolužáků či jiných osob. 

 

3. Žák nenosí do školy předměty, kterými by mohl ohrozit zdraví své i ostatních.  

 

4.  Žák plně respektuje vnitřní řády odborných pracoven a učeben. 

 

5.  Žák se řídí platnými zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při  všech školních činnostech . 

 

6.  Každý úraz, poranění či nehodu, k nimž dojde během vyučování a výchovné činnosti ve vnitřních i vnějších prostorách školy 

nebo při školních akcích mimo školu, hlásí žáci ihned svému vyučujícímu a následně třídnímu učiteli nebo dohled konajícímu 

zaměstnanci. 

 

7.  Škola zajistí v souladu s dikcí vyhlášky 64/2005 zpracování záznamu ve stanoveném termínu (do 24 hodin od úrazu). 

 

8.   Na všechny akce mimo školu, které mají charakter zvýšeného rizika úrazu (pochodové cvičení, výlet do přírody, branný závod 

ap.),  bere pedagogický doprovod s sebou lékárničku k poskytnutí první pomoci. 

 

9. Při praktickém vyučování, praktické přípravě, sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšena možnost ohrožení zdraví, se žáci 

řídí pokyny vyučujícího. Vyučující nedovolí, aby se žák bez odložení nebo bez zabezpečení proti možnosti zranění a zachycení 

ozdobných a jiných pro činnost nevhodných a nebezpečných předmětů účastnil příslušné činnosti. Těmito ozdobnými a pro činnost 

nevhodnými a nebezpečnými předměty jsou například náramky, hodinky, náušnice, piercing, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky 

aj.   

 

10. Při praktickém vyučování, praktické přípravě, sportovních a jiných činnostech žáci používají pracovní oděv nebo cvičební úbor 

a obuv podle druhu vykonávané činnosti a podle pokynů učitele, který dodržování tohoto požadavku kontroluje. Žák musí mít 

cvičební úbor, pracovní oděv a obuv v řádném a použitelném stavu. 

 

11. Žák nesmí bez svolení  manipulovat  s  vypínači osvětlení, elektrickými zařízeními ani elektrickými přístroji.  

 

12. Žákům není dovoleno otevírat okna, sedět na okenních parapetech a radiátorech. 

 

13. Žák nemanipuluje  s rozvody  elektřiny  v  laboratoři, s  vybavením odborných pracoven a s uloženými exponáty a modely. 

 

 

Čl. 12) Ochrana před rizikovým chováním 

 

1. Žák má právo na ochranu před rizikovým chováním. Má právo na využití preventivních programů, které mu slouží k poskytnutí 

potřebné podpory ve zmíněných oblastech. 

 

2. Žák má právo na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami.   

 

3. Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, stejně jako pití alkoholických nápojů a kouření, je žákům školy 

zakázáno. 

 

 



 

Čl. 13) Ochrana osobnosti ve škole (zaměstnanec školy, zákonný zástupce, žák) 

1. Zaměstnanci školy jsou povinni zachovávat mlčenlivost ve vztahu k osobním údajům žáků a spolupracovníků. 

2. Zákonní zástupci mají právo na přístup k osobním údajům svým a svých dětí. 

3. Zákonní zástupci a zaměstnanci školy mají právo vyjádřit svůj souhlas, či nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů. 

4. Ve škole je zakázáno pořizovat zvukové a obrazové záznamy osob bez jejich svolení. Výjimkou je pořizování zvukových a 

obrazových záznamů dle &87, &88, &89 zákona č. 89/2012 Sb, (občanský zákoník), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Čl. 14) Vnitřní režim školy pro zaměstnance 

 

Příloha 1 

 

Čl. 15) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 

Příloha 2 

 

Čl. 16) Závěrečná ustanovení 

 

1. Veškerá ustanovení školního řádu platí i v době distanční výuky. 

2.   Tato novela školního řádu byla projednána v pedagogické radě dne 28.1.2021. 

3. Tato novela školního řádu byla schválena školskou radou dne 28.1. 2021.ß 

4. Tato novela školního řádu vstupuje v platnost dne 1.2.2021. 

5. Dnem přijetí této novely školního řádu se ruší platnost školního řádu ze dne 1. 9. 2020. 

 

 

 

 

 

 

      ............................................. 

      Mgr. Dagmar Brožová 

      ředitelka školy 

 


