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A Školní řád
1. Působnost a zásady směrnice
Veškerá ustanovení tohoto školního řádu jsou v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném
znění. Zároveň vychází ze zvyklostí a místních podmínek této školy.
Za výchovu a vzdělání každého žáka Základní školy a Mateřské školy Jindřichov ze zákona odpovídají
jeho zákonní zástupci. Pedagogové Základní školy a Mateřské školy Jindřichov se na naplnění této
povinnosti podílejí. Není jim proto lhostejné, jak se chovají žáci v prostoru školy v době vyučování, na
veřejnosti mimo areál školy při školních akcích, ale ani v době mimo vyučování bez přímého dohledu
rodičů. Není jim lhostejné, jak propagují dobré jméno školy.
Žáci Základní školy a Mateřské školy Jindřichov mají plné právo, aby byli respektováni v souladu s
Deklarací lidských práv a Úmluvou o právech dítěte. S těmito právy souvisí i jejich povinnost uplatňovat
totéž ve vztahu ke spolužákům, učitelům, rodičům a všem ostatním osobám. Pro každého žáka školy je
spolužák jeho kamarád, kterému je třeba pomoci, poradit a respektovat ho. Nemůže se stát ustrkovaným
nebo ponižovaným.
Školní řád Základní školy a Mateřské školy Jindřichov platí nejenom v areálu celé školy po celou dobu
školního vyučování, ale i při všech školních akcích mimo tyto prostory.
Zásady směrnice
•
•
•
•
•
•
•

musí být vydána písemně,
nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy,
nesmí být vydána se zpětnou účinností,
vzniká na dobu neurčitou,
je závazný pro všechny zaměstnance školy,
ředitelka školy je povinna prokazatelně seznámit zaměstnance a žáky školy s vydáním a obsahem
této směrnice, její změnou nebo zrušením nejpozději do 15 dnů,
směrnice musí být přístupná všem zaměstnancům.

2. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole, práva a
povinnosti pedagogických pracovníků a podrobnosti o pravidlech
vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
2.1. Práva žáků
V souladu s ustanovením § 21 školského zákona, mají žáci naší školy následující práva:
•
•
•

na vzdělání a školské služby podle školského zákona,
na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni,
pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že
ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných
orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit,
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•
•

vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž
jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a vývoje,
na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení
v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona,

Žáci mají dále právo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

žák má právo na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní
výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku,
žák má právo na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením a zároveň
i povinnost se takového jednání nedopouštět,
na svobodu ve výběru kamarádů,
na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny,
na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny,
na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku,
v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího,
na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek,
na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj,
jestliže se cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., má žák právo požádat
pomoc či radu třídní učitelku, učitelku, vychovatelku či jiného zaměstnance školy, který je povinen
poskytnou mu v takovém případě náležitou pomoc.

2.2. Povinnosti žáků
V souvislosti s ustanovením § 22 zákona č. 561/2004 Sb., mají žáci následující povinnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dbát dobrého jména školy,
řádně docházet do školy podle stanoveného rozvrhu hodin a v době dalších výchovných a
vzdělávacích aktivit organizovaných základní školou, které vyhlásí ředitel školy jako povinné
účastnit se činnosti zájmových útvarů, pro přihlášené je účast povinná,
Účastnit se pedagogické terapie – reedukace na základě individuálního vzdělávacího programu
žáků s poruchami učení, pokud je u žáka porucha diagnostikována pedagogicko psychologickým
pracovištěm a žák je „integrován“ do vzdělávacího programu základní školy,
dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl
seznámen.
Aktivně se účastnit výuky. Žák školy je spoluodpovědný za výsledky svého vzdělávání. Výuka
probíhá na základě dialogu, vzájemného respektu a pochopení mezi učitelem a žákem. Žáci se
řádně a systematicky připravují na vyučování
řádně se omluvit vyučujícímu na začátku hodiny, pokud výše uvedenou přípravu zanedbal časté
zanedbávání školní přípravy je považováno za porušení školního řádu
Respektovat práva druhého. Je nepřípustné násilí vůči druhému, ponižování, zesměšňování a
další formy omezování práv druhého.
vyjadřuje-li své mínění a názory, činí tak vždy slušným způsobem,
Žák je povinen řídit se pravidly společenského chování a jednání. Ve škole žák nemůže užívat
pokrývku hlavy, vyjma případů, kdy je pokrývka hlavy projevem náboženského přesvědčení či
víry, ke které se žák hlásí, nebo kdy je odůvodněna zdravotním stavem žáka,
Plnit pokyny pedagogických i nepedagogických zaměstnanců školy, které jsou v souladu s
právními předpisy a školním řádem
Usilovat o konstruktivní řešení případných konfliktních situací ve škole.
Nenosit do školy věci, které mohou ohrozit zdraví, způsobit úraz
Mít vypnutý mobilní telefon (pokud jej žák má u sebe) po celou dobu pobytu žáka ve škole.
Nestačí mít jen vypnuté vyzvánění telefonu. K výuce a další činnosti žáka ve škole není mobilní
telefon nezbytný. Mobilní telefon má žák neustále uložený v tašce.
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•

•

•

•
•
•
•
•

•

•

V případě porušení pravidel stanovených tímto 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 (§ 391
zákona č. 262/2006 Sb.) poměrně sníží nebo úplně zanikne.
Žáci, kteří jezdí do školy na řádně vybaveném kole, uzamykají kolo po příjezdu ke škole ke
kovovým stojanům na vymezeném místě. V případě porušení této povinnosti uplatní škola při
vzniku škody pravidlo o zavinění poškozeného (§ 2918 občanského zákoníku), v jehož důsledku
se povinnost školy k náhradě vzniklé škody (§ 391 zákona č. 262/2006 Sb.) poměrně sníží nebo
úplně zanikne.
Nenosit do školy ani na akce pořádané školou žádné vlastní audiovizuální prostředky. Jde
především o jakékoliv technické prostředky k nahrávání a reprodukci zvuku a obrazu (MP3
přehrávače, kazetové a diskové přehrávače, DVD přehrávače obrazu, fotopřístroje, diktafony atd.)
Výjimku může v konkrétním případě stanovit vyučující. V celém prostoru školy a při všech akcích
školou pořádaných je přísně zakázáno pořizovat jakékoli audio, video nebo kombinované
nahrávky bez předchozí domluvy s vyučujícím. Pořízení a následné zveřejnění nebo jiné šíření
takové nahrávky je považováno za hrubé porušení školního řádu a bude řešeno kázeňským
opatřením. Je-li na zveřejněné nebo jinak šířené nahrávce zachyceno ponižování, ubližování,
zesměšňování nebo jiná forma útoku proti spolužákům nebo zaměstnancům školy, je toto jednání
považováno za zvlášť závažné zaviněné porušení školního řádu.
Nenosit do školy cenné věci a větší finanční hotovost. Ve výjimečných případech může žák uložit
finanční hotovost ihned po příchodu do školy u pedagogického pracovníka.
Informovat bezodkladně vyučujícího nebo třídního učitele v případě ztráty osobní věci.
Poskytnout pomoc spolužákům, v rámci svých možností, případně oslovit pracovníky školy, aby
pomoc zajistili.
nepoškozují majetek školy a spolužáků, případné škody jsou povinni zaplatit.
Třídní učitel nebo ředitel školy může v souladu s § 31 školského zákona udělit či uložit žákovi
pochvalu nebo kázeňské opatření. Při porušení pravidel stanovených tímto školním řádem lze
podle závažnosti porušení uložit žákovi:
a) napomenutí třídního učitele,
b) důtku třídního učitele,
c) důtku ředitele školy
Neplatí přitom pravidlo posloupnosti od napomenutí k důtkám. Typ uloženého
kázeňského opatření je dán závažností jednání.
Bližší podrobnosti pro udělení výchovných opatření stanoví Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků, která jsou samostatnou přílohou školního řádu.
Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy podle § 31
odst. 3 školského zákona považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto
zákonem a školním řádem.

2.3. Práva zákonných zástupců žáků
V souladu s ustanovením § 21 zákona č. 561/2004 Sb., mají zákonní zástupci dětí a žáků následující
práva:
•
•
•
•
•

na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,
Volit a být voleni do školské rady,
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, která se týkají podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí,
přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,
na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání
podle školního vzdělávacího programu,
požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu
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2.4. Povinnosti zákonných zástupců žáků
V souladu s ustanovením § 22 zákona č. 561/2004 Sb., mají zákonní zástupci dětí a žáků následující
povinnosti:
•
•
•
•

zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
na vyzvání ředitelky se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání
žáka
informovat školu o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a jejich případných změnách a o
zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na
průběh vzdělávání,
dokládat důvody nepřítomnosti dítěte ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku
nepřítomnosti žáka (§ 50 odst. 1 školského zákona), a to v souladu s následujícími podmínkami:
-

-

-

•

zákonný zástupce žáka informuje třídního učitele o důvodu a předpokládané době
nepřítomnosti žáka ve škole neprodleně telefonicky nebo písemně,
při návratu žáka do školy sdělí zákonný zástupce důvody a délku jeho nepřítomnosti
prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce ihned po návratu do školy,
odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný jen na základě písemné omluvy
rodičů,
o uvolnění na jednu hodinu žádá žák vyučujícího, o uvolnění na více hodin nebo na jeden
den třídního učitele
o uvolnění na více dní žádá zákonný zástupce žáka písemně ředitelku školy
třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelkou školy požadovat
omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem. Za takový případ lze považovat vysokou
absenci žáka (např. více jak 50 hodin v jednom pololetí),
ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost
jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň
určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu
tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení
registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře.
žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit
vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem
žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.
Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.
Neomluvená absence žáka bude neprodleně řešena pohovorem se zákonným zástupcem
žáka (do 10 vyučovacích hodin), svoláním školní výchovné komise (do 25 hodin),
případně oznámením pokračujícího záškoláctví příslušnému orgánu sociálně – právní
ochrany dětí

oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona a
další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto
údajích:
- jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo narození a místo trvalého pobytu,
- údaje o předchozím vzdělávání,
- údaje o znevýhodnění dítěte, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti (§ 16
odst. 9), o závěrech vyšetření uvedených v doporučení poradenského zařízení,
- údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít
vliv na průběh vzdělávání,
- jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování
písemností a telefonické spojení

2.5. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků
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V souladu s novelizací školského zákona se k 1.9.2017 doplňují takto (§ 22a, § 22b školského zákona):

Práva pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo:
•
•
•
•

•

na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu
před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo zákonných zástupců žáků
a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,
aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,
na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli
vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické
činnosti,
volit a být voleni do školské rady,
na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

Povinnosti pedagogických pracovníků
Pedagogický pracovník je povinen:
•
•
•
•
•
•

vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
chránit a respektovat práva žáka,
chránit bezpečí a zdraví žáka a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a
školských zařízeních,
svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí
a podporovat jeho rozvoj,
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,
poskytovat žáku nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s
výchovou a vzděláváním.

2.6. Vztahy žáků a zákonných zástupců se zaměstnanci školy
•

Pravidla těchto vztahů vychází ze zásady vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti,
solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání (§ odst. 1 písm. c) školského zákona).
Nevhodné chování žáků namířené vůči pracovníkům školy, je důvodem kázeňského opatření.

•

Pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které
bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších
nezbytných organizačních opatření.

•

Žák zdraví v budově školy a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným pozdravem.
Pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví.
Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace
o žákovi (zdravotní způsobilost…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

•

•

Vyzve-li ředitelka školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu
projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se
zákonným zástupcem žáka.
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•

Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů, na
kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě omluvené
nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli informováni jiným
způsobem.

•

Každý ze zaměstnanců má povinnost zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, který vykazuje
známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých, zajistit nad ním dohled zletilé
fyzické osoby a neprodleně oznámit tuto skutečnost nadřízeným vedoucím zaměstnancům.

3. Provoz a vnitřní režim základní školy
3.1. Docházka do školy
•

Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin,

•

nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu
v žákovské knížce, při absenci žáka je nutno neprodleně (nejpozději do 3 dnů) informovat třídního
učitele osobně, písemně nebo telefonicky a sdělit mu příčinu absence žáka,

•

lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen,
dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky,

•

po opětovném nástupu do školy žák neprodleně předloží omluvenku třídnímu učiteli, omluvenku je
potřeba přinést nejpozději do 3 dnů po skončení absence,

•

pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli,
případně vyučujícímu další hodiny, zákonný zástupce žáka vyzvedává ve škole nebo předloží
písemnou žádost o uvolnění,

•

třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelkou školy požádat omlouvání
každé nepřítomnosti žáka lékařem (důvodem je vysoká absence žáka),

•

předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím, na základě žádosti
rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:
- jedna vyučovací hodina – vyučující příslušného předmětu
- jeden den – třídní učitel
- více jak jeden den – ředitelka školy

•

Ředitelka školy může ze zdravotních důvodů nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na
žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Zároveň
určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná
výchova ředitelka školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického
lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může
být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady,

•

Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování,
stanoví ředitelka školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu
může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce žáka je
povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.
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3.2. Vnitřní režim školy
•

Budova školy je otevřena pro od 6,00 do 15 hodin.

•

Žákům je umožněn vstup do budovy bočním vchodem nejméně 20 minut před začátkem
dopoledního vyučování a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování.
V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují
pedagogický dohled.

•

Žáci vstupují do školy ukázněně, v šatně se přezují do vhodné obuvi (pevná pata a bílá podešev).
Po přezutí žáci přecházejí do ranní ŠD.

•

Na vyučování se žáci připravují od 7,00 hodin, vyučování začíná v 7,15 hodin.
Čas určený pro vyučovací hodiny a přestávky je ve škole signalizován zvoněním, které žáci
respektují. Na začátku vyučovací hodiny je žák na svém určeném místě, má připraveny k práci
veškeré potřebné učebnice a učební pomůcky a v klidu očekává zahájení společné práce.

•

Není-li žák připraven na vyučovací hodinu, sdělí tuto skutečnost i s odůvodněním vyučujícímu.

•

Ve vyučovací hodině pracuje žák samostatně a aktivně, případně se aktivně podílí na práci
pracovní skupiny podle pokynů vyučujících. Neruší nevhodným chováním práci svých spolužáků.
K dialogu s vyučujícím či mezi spolužáky se hlásí zdvižením ruky. Při vzájemné komunikaci ve
třídě respektuje společenská pravidla.

•

Hodnotící testy, hodnotící písemné práce, samostatné projekty, domácí úkoly zpracovává každý
žák sám. Při práci využívá svých kompetencí a očekává hodnocení úrovně jejich dosažení. Je
proto zcela nedůstojné, aby žák výsledky bezpracně opisoval či využíval nevhodné nápovědy.

•

Po celou dobu pobytu ve škole žáci dodržují pravidla bezpečnosti a vzájemné ohleduplnosti. V
učebnách, na chodbách i v ostatních prostorách se žáci pohybují krokem. Během přestávek žáci
nepřechází samovolně z patra do patra. Na chodbách a na schodištích chodí zásadně vpravo.
Žáci vždy svým chováním usilují o zabránění či snížení rizika možného úrazu.

•

Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů je
vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá.
Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i
nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním
úkonům, který byl o výkonu dohledu řádně poučen (§ 6 odst. 6 vyhlášky č. 263/2007 Sb.).

•

Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlížejícími zaměstnanci školy
zajištěna kontrola přicházejících osob. Při odchodu žáků z budovy dohlížejí pedagogové a školník
podle plánu dohledů. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen
zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově Během
provozu jsou všechny vchodu uzavřeny (viz. Pokyn k zajištění bezpečnosti školy) s tím, že
únikové východy jsou volně otevíratelné.

•

Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek, které je přílohou
tohoto řádu. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyučování končí nejpozději v
13,15 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny
dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům.

•

Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se
zařazuje přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá
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50 minut. O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu. Velké přestávky jsou za
příznivého počasí určeny k pobytu dětí mimo budovu školy.
Čas přestávek žáci účelně využívají k občerstvení a k případným hygienickým potřebám. Při
použití WC žáci zachovávají pravidla hygieny a čistoty. V těchto prostorách se zbytečně nezdržují.
•

Bez vědomí vyučujících či pedagogického dozoru nevstupují žáci do jiných tříd.

•

Bez vědomí zaměstnanců školy žáci nevstupují svévolně do kabinetů, ředitelny, sborovny či jiných
provozních místností vstupují jen tehdy, jsou-li k tomu vyzváni.

•

Při organizaci výuky, jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek
pedagog pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním
fyziologickým potřebám žáků.

•

Při výuce některých předmětů jsou děleny třídy na skupiny, vytvářeny skupiny žáků ze stejných
nebo různých ročníků nebo spojovány třídy, počet skupin a počet žáků ve skupině se určí
rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle prostorových, personálních a finančních
podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a
ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu.

•

V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího.
Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu
bez vědomí vyučujících.

•

Služba týdne dbá na čistotu a pořádek, odpovídá za čistě umytou a utřenou tabuli v průběhu
vyučování.

•

Žáci vypínají mobil po příchodu do školy a po celou dobu pobytu ve škole i ve školní družině jej
mají vypnutý. Žáci nenosí do školy nepotřebné či drahé věci, neboť škola za jejich ztrátu či
poškození nenese odpovědnost. Nalezené věci se odevzdávají do ředitelny.

•

Žáci se vyjadřují slušně, bez hrubých a vulgárních slov. Jsou ohleduplní k mladším a slabším
spolužákům, zvláště dbají, aby neohrozili jejich zdraví, případně životy.

•

Žáci chodí do školy vhodně a čistě upraveni a oblečeni. Žáci zachovávají čistotu i v okolí školy.

•

Mimo školu se žáci chovají v souladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozovali pověst
školy.

•

Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, dbát na pořádek ve všech prostorách školy, vzorně se
starat o učebnice a školní potřeby, jejich poškození nebo ztrátu hlásí vyučujícímu.

•

Při ztrátě věci postupují žáci následovně:
a) žák musí ztrátu věci neprodleně oznámit třídnímu učiteli (nepřípustné-minulý týden se mi
ztratilo…)
b) pokus o dohledání věci
c) žák si vyzvedne tiskopis hlášení pojistné události a čestné prohlášení u ředitelky školy
d) hlášení pojistné události je vyplněné za žáka, čestné prohlášení za zákonného zástupce
žáka
e) oba vyplněné tiskopisy odevzdat ředitelce
f) zástupce zkontroluje úplnost, kopii založí, originál zašle na pojišťovnu
g) vyrozumění o likvidaci škodné události po obdržení ředitelka založí
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.

•

Při vstupu do školní jídelny odkládají žáci aktovky na určené místo za dohledu vyučujících. Žáci,
kteří se nestravují ve školní jídelně, opouštějí školu ihned po skončení vyučování. Žáci, kteří
obědvají ve školní jídelně a nenavštěvují školní družinu, opouštějí školu ihned po obědě.

•

Po skončení odpoledního vyučování opouštějí žáci školu za dohledu vyučujícího poslední
odpolední vyučovací hodiny.

•

Žákům, kteří nenavštěvují školní družinu a čekají na nejbližší odjezd školního autobusu, je
zajištěn dohled pedagoga.

•

Žákům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi
není vykonáván dohled způsobilou osobou. V době polední přestávky mezi dopoledním a
odpoledním vyučováním mají žáci právo pobývat v budově školy pod dohledem zaměstnance
školy.

•

Pokud zákonní zástupci budou požadovat, aby jejich dítě v této době opustilo areál školy, musí
tuto skutečnost písemně oznámit pedagogickému pracovníkovi.

•

Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlížejícími zaměstnanci školy
zajištěna kontrola přicházejících osob; při odchodu žáků z budovy pedagogové podle plánu
dohledů. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod
jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy
jsou všechny vchody do budovy trvale uzavřeny s tím, že únikové východy jsou zevnitř volně
otevíratelné.

•

Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy
rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu
učiteli – při uvolnění na více hodin.

•

Potřebují-li rodiče z objektivních příčin vyzvednout své dítě v době vyučování, zvoní u zadního
vchodu školy a je jim umožněn vstup do školy.

•

Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb
přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytváří podmínky pro jejich
zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

•

V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a
technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.

3.3. Režim při akcích mimo školu
•

Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje
vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním pedagogickým pracovníkem. Společně s ním
může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a
způsobilý k právním úkonům a o výkonu dohledu byl řádně poučen.

•

Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo,
kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením
akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

•

Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu
zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu
může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitelka
školy. Každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s
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vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP (§ 3 odst. 2 vyhl. Č. 48/2005 Sb., o
základním vzdělávání, v platném znění).
•

Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro
shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující
pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut
před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany
zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas
shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny
předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou
písemnou informací.

•

Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí
pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi
doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Poučení zapíše do třídní knihy. Pro
společné zájezdy tříd či školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy,
se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se
účastníci akce řídí vnitřním řádem tohoto zařízení.

•

Pokud škola zařadí do školního vzdělávacího programu základní plaveckou výuku,
uskutečňuje ji v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin celkem během prvního stupně. Do výuky
mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, školy v přírodě, lyžařská škola atd. Těchto
aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole
písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho roku. Chování žáka na mimoškolních akcích je
součástí celkového hodnocení žáka včetně hodnocení na vysvědčení.

•

Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze
soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V
průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.

3.4. Školní družina
•

O přijímání žáků do ŠD rozhoduje ředitelka školy.

•

Provoz ŠD ranní družiny je od 6,15 hodin do 7,00 a po skončení vyučování do 15,00 hodin

•

Žáky ŠD předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování a je povinna informovat
vychovatelku o jakékoliv změně v rozvrhu.

•

Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné k
vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu.

•

Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit. Výjimečně
lze uvolnit žáka dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a
podpis. Bez této žádosti nebude žák uvolněn.

•

Písemná žádost (na celý školní rok) je nutná při uvolňování žáka na mimoškolní aktivity (ZUŠ,
kroužky DDM aj.).

•

Za cestu žáka do kroužků, popř. zpět do ŠD nenese vychovatelka zodpovědnost.

•

Do ŠD se žáci přihlašují písemně (na začátku školního roku vždy první dva dny školního roku).
Dítě je možně odhlásit kdykoliv během školního roku (písemná žádost rodičů).
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•

ŠD se naplňuje do 30 žáků

•

Žáci ŠD se řídí pravidly vnitřního řádu školy a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli
seznámeni.

•

Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků.

•

Z organizačních důvodu a k přihlédnutí k cílům zájmové činnosti odchází žáci domů buď po obědě
nebo ve 13,00, ve 14,00 či v 15,00 hodin.

•

Během pobytu ŠD venku jsou osobní věci žáků (aktovky, oblečení) uzamčeny ve škole.

•

ŠD pravidelně využívá i jiné prostory školy. Počítačovou učebnu, zahradu školy, tělocvičnu
obecního úřadu, sportovní hřiště a okolí školy.

•

Za přechody žáků je vždy zodpovědná vychovatelka. Po dohodě s vychovatelkou se mohou
činnosti ŠD zúčastnit i žáci, kteří nejsou přihlášeni k řádné docházce, tito jsou zaznamenáni do
docházky nepravidelné.

•

Zákonní zástupci žáků jsou seznámeni s Vnitřním řádem ŠD a směrnicí o úplatě za zájmové
vzdělávání ve školní družině při zápisu do ŠD.

•

S vychovatelkou řeší vzniklé problémy osobně při vyzvednutí žáka nebo písemnou formou (využijí
školní notýsek pro sdělení).

3.5 Školní jídelna
•

Po příchodu do jídelny si žák vyzvedne jídlo. Nejprve polévku a pak si přinese hlavní jídlo.

•

Při stolování je tichý a ukázněný, dbá pokynů dozírajících učitelek, vychovatelky a pracovnice
vydávající jídlo. Nejí a nepije jinde než u stolu.

•

Po skončení oběda zastrčí židli, odnese použité nádobí.

•

Do jídelny se již nevrací, v šatně se oblékne a urychleně a v tichosti opustí budovu, v případě, že
navštěvuje odpolední ŠD, se v šatně převlékne a odchází na odpočinkovou činnost do ŠD.

•

Obědy si zákonní zástupci žáka platí samostatně v kanceláři školní jídelny, popřípadě tyto peníze
odevzdají žáci ve škole vedoucí školní jídelny.

•

Odhlašování žáků z obědů také zajišťují zákonní zástupci.

•

Obědy v rámci školního stravování (za zvýhodněnou cenu) odebírají pouze děti, které se
zúčastnily vyučování (byly ten den ve škole nebo se účastnily akce organizované školou).

•

V mimořádných případech (neočekávaná absence-nemoc) lze odebrat oběd v první den této
absence.
Další dny absence je možné odebírat obědy v ceně určené pro cizí strávníky.

•

Všichni strávníci se řídí Vnitřním řádem školní jídelny.

13

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před
sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo
násilí
4.1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků
•

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících
činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví. Řídí se přitom samostatnou směrnicí k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví žáků.

•

Školní budova je volně přístupná pouze v době, kdy je dohlížejícími zaměstnanci školy zajištěna
kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá cizím příchozím, je povinen
zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během
provozu školu jsou zevnitř otevíratelné dveře hlavního i zadního vchodu.

•

Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci. Zaměstnance,
který není pedagogickým pracovníkem, může ředitelka školy k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý, způsobilý k právním úkonům a byl řádně poučen.

•

Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni
přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a
pro předcházení rizikového chování, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví.

•

Pedagogičtí zaměstnanci sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka
informují bez zbytečných odkladů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Žák vykazující známky
akutního onemocnění (vysoká horečka, zvracení, průjem) je pod dohledem pracovníků školy
oddělen do příchodu zákonných zástupců žáka od ostatních dětí. Nemocný nebo zraněný žák
může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby.

•

Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem žáka, přestávek, stravování, pobytu žáka ve školní
družině.

•

Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví
svoje ani svých spolužáků či jiných osob. Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť
před jídlem a po použití WC.

•

Žákům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi
není vykonáván dohled způsobilou osobou.

•

Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez
svolení učitele. Žákům je zakázáno zapojovat do elektrické sítě školy elektrické přístroje vnesené
do budovy školy.

•

Při výuce tělesné výchovy v tělocvičně a na hřišti dodržují zásady bezpečnosti, stanovené
v Poučení žáků. Vyučující provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního
roku. O tomto poučení provedou záznam v třídní knize.

Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména:
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•
•
•
•
•
•

se školním řádem,
se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, ve školní jídelně,
při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích,
s bezpečnostními opatřeními při vstupu cizích osob do školy,
se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním,
s postupem při úrazech,
s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru.

Poučení na počátku první vyučovací hodiny tělesné výchovy, pracovních činností a informatiky.
Vyučující seznámí žáky s pravidly bezpečného chování a upozorní je na možné ohrožení života, zdraví či
majetku. O poučení žáků provede zápis di třídní knihy.
Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu
Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu. (vycházky, výlety, branná cvičení, brigády,
plavecké výcviky.)
Seznámení se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a poučení o správném vybavení žáků
provede třídní učitel nebo ten, kdo bude nad dětmi vykonávat dohled.
Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví žáků se provádí před každou akcí, která je součástí výuky a koná
se mimo budovu školy zápisem v třídní knize., před prázdninami a zapisuje se do oddílu Poučení v třídní
knize.
Poučení před prázdninami provádí třídní učitel, který:
•
•
•
•

varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s neznámými lidmi apod.
upozorní je na možné nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace s nevybuchlou
municí a poučí je, jak se v takové situaci zachovat,
informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni,
varuje před koupáním v místech, která neznají, atp.

Školy mají povinnost dítě nebo žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění (vysoká horečka,
zvracení, průjem), oddělit od ostatních dětí, žáků nebo studentů a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické
osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
předpisů.
Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti jsou
žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících.

Kniha úrazů ZŠ
•
•

je uložena ve sborovně školy a zodpovídá za ni zdravotník školy Mgr. Bohuslava Prokopová,
v MŠ je uložena v kanceláři a zodpovídá za ni paní Jana Bouchalová.

V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků (dětí), ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na
akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.
Zápis do knihy úrazů provádí
•
•
•
•

vyučující příslušného předmětu (např. úraz při hodině Tv),
učitel konající dozor (např. o přestávkách),
vedoucí kurzu (např. při úrazu na plaveckém výcviku),
třídní učitel (všechny ostatní případy).

V knize úrazů se uvede
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•
•
•
•
•
•
•

pořadové číslo úrazu,
jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného,
popis úrazu,
popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události,
zda a kým byl úraz ošetřen,
podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, který
provedl zápis do knihy úrazů,
další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu.

Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence
úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu.
Záznam o úrazu
•

•

záznam o úrazu vyhotovuje ředitelka školy v elektronickém formuláři, jde-li o
úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost, žáka ve škole, nebo smrtelný úraz; smrtelným úrazem
se pro účely této vyhlášky rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na
jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu,
úraz, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole, ale je pravděpodobné, že žáku bude
poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem.

Hlášení úrazu
•

každém úrazu je informována ředitelka školy, v případě jeho nepřítomnosti zástupce ředitele
školy.

•

úrazu žáka podá pedagogický pracovník, který je určen pro vyplňování zápisu do knihy úrazů,
bez zbytečného odkladu informaci zákonnému zástupci žáka.

•

Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin
nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitelka školy bez zbytečného
odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky.

•

úrazu podá ředitelka školy bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola
pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků.

•

Ředitelka bez zbytečného odkladu podá hlášení o úrazu také příslušnému inspektorátu ČŠI.

Zasílání záznamu o úrazu
Záznam o úrazu zasílá ředitelka školy za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne
následujícího měsíce
• zdravotní pojišťovně žáka,
• příslušnému inspektorátu České školní inspekce.
Záznam o smrtelném úrazu zasílá ředitelka školy do 5 pracovních dnů po podání hlášení
• zřizovateli,
• zdravotní pojišťovně žáka,
• příslušnému inspektorátu České školní inspekce
• místně příslušnému útvaru Policie České republiky.
Jak postupovat, stane-li se úraz žáka
•

zjistit poranění, popř. ho konzultovat se zdravotníkem školy,
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•
•
•
•
•

informovat ředitelku školy nebo zástupce ředitelky školy
zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod dospělou osobou k lékaři,
oznámit skutečnost zákonným zástupcům žáka, požádat je o převzetí dítěte,
provést zápis do knihy úrazů, popř. vyplnit záznam o úrazu,
informovat třídního učitele, není-li pedagogický pracovník sám třídním učitelem.

4.2. Chování žáků mimo školu
•

Za chování žáků mimo školu a mimo školní akce plně odpovídají zákonní zástupci žáka. Žáci
školy vždy dělají škole čest a dbají jejího dobrého jména.

4.3. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství
nebo násilí
•

Všichni žáci chrání při pobytu ve škole své zdraví i zdraví svých spolužáků. Žákům jsou přísně
zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé nebo ohrožují zdraví spolužáků. Je
zakázáno kouřit a požívat alkohol v prostorách školy v době školního vyučování i na všech
školních akcích.

•

Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat
a vstupovat do školy pod jejich vlivem. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky
v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením.

•

Používání omamných a psychotropních látek (OPL) osobami mladšími 18 let je v České republice
považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopustí, má nárok na pomoc orgánů
sociálně-právní ochrany dětí. V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto
skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka. Škola e rovněž povinna oznámit orgánu sociálněprávní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují
tomu, že žák požívá návykové látky. Distribuce dle § 187 trestního zákona a šíření OPL dle § 188
trestního zákona je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola e
povinna takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci
policejnímu orgánu.

•

V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku,
v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem bude škola postupovat
stejně jako v případě distribuce a šíření OPL.

•

Překročení zákazu kouření, užívání alkoholu a užívání návykových látek a manipulace s nimi
bude klasifikováno jako hrubé porušení školního řádu.

•

Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, nepřátelství a násilí, má právo být
seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho obytu a činnosti ve škole. Projevy šikanování
mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních
technologií k znevažování důstojnosti apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli, jsou
v prostorách školy a při všech školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý
přestupek proti školnímu řádu (o konkrétním výchovném opatření rozhodne po projednání
v pedagogické radě ředitelka školy). V případě takovýchto projevů chování svolává škola
výchovnou komisi, informuje zákonné zástupce a dle platných zákonů má ohlašovací povinnost
vůči orgánu sociálně-právní ochrany dítěte, Policii ČR apod.
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•

Každý úraz, vznik škody nebo ztrátu či poškození osobní věci, ke kterému došlo v souvislosti
s činností školy, hlásí žák bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému
zaměstnanci školy.

•

Žáci nenosí do školy věci, které by mohly ohrozit zdraví spolužáků, způsobit úraz nebo ohrožovat
mravní výchovu žáků. Nenosí také nepotřebné či cenné předměty, které nepotřebují k výuce,
větší obnosy peněz, neboť škola za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost. Poškození
nebo krádež věcí hlásí škola rodičům poškozeného žáka i žáka podezřelého z krádeže nebo
zničení věcí.

•

Veškerá audiovizuální komunikační zařízení mají žáci neustále u sebe, používají je pouze o
přestávkách, v době vyučování je mají vypnutá a uložená v aktovce. Výjimky je možné domluvit
s vyučujícím. Při pracovních činnostech a tělesné výchově je odkládají na určené místo nebo
předávají do úschovny vyučujícího. Porušení těchto pravidel je porušením školního řádu a bude
trestáno výchovným opatřením (napomenutí třídního učitele, při opakovaném porušení důtka
třídního učitele).

•

V celém prostoru školy a při všech akcích pořádaných školou je přísně zakázáno pořizovat
jakékoli audio, video nebo kombinované nahrávky bez předchozí domluvy s vyučujícím. Pořízení
a následné zveřejnění nebo jiné šíření takové nahrávky je považováno za hrubé porušení
školního řádu a bude trestáno důtkou třídního učitele. Je-li na zveřejněné nebo jinak šířené
nahrávce zachyceno ponižování, ubližování, zesměšňování nebo jiná forma útoku proti
spolužákům nebo zaměstnancům školy, je toto jednání považováno za závažné porušení
školního řádu a při zjištění bude trestáno důtkou ředitele školy.

•

Šíření hanlivých výroků o spolužácích nebo zaměstnancích školy prostřednictvím internetové sítě
nebude považováno za výkon tohoto práva, naopak bude považováno za hrubé porušení školního
řádu a bude trestáno výchovným opatřením (důtka ředitele školy) bez ohledu na to, které koncové
zařízení k šíření bylo použito a kdy. Rozhodným okamžikem bude ten, kdy se škola o tomto
porušení školního řádu dozvěděla a ověřila si ho.

•

V počítačové síti je zakázáno provádět takové aktivity, které jsou v rozporu se zákony ČR nebo
s mezinárodními právy a úmluvami. Je zakázáno jakkoli manipulovat (prohlížet, stahovat,

rozšiřovat, uchovávat) stránky s erotickými a pornografickými materiály, nelegálním
softwarem a s materiály, jejichž použitím by mohlo dojít k mravní újmě či trestnému činu.
Materiálem se rozumí text, obrázky, animace, zvuky, jejich zdrojové tvary nebo jejich
části.
•

Počítače ve třídách slouží žákům přednostně k získávání informací ke zpracování referátů nebo
jiných materiálů do vyučovacích předmětů, k práci s výukovými programy.

5. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků
•

Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem.
Udržuje své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek školy před
poškozením. Nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu a pokynů učitelů.

•

V případě, že v přiměřené lhůtě nedojde k náhradě škody, nebude mezi školou a žákem
zastoupeným zákonným zástupcem uzavřena dohoda o náhradě škody nebo taková dohoda
nebude dodržena, je škola oprávněna vymáhat nárok na náhradu škody prostřednictvím žaloby u
příslušného soudu. Pokud je škoda dosahuje částky 5000,- Kč a současně byla škoda způsobena
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úmyslně, oznámí škola protiprávní jednání žáka Policii ČR. Pokud k nežádoucímu jednání
dochází opakovaně, vyrozumí orgán sociálně právní ochrany dětí.
•

Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném
rozsahu rodiče žáka, který poškození způsobil.

•

Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.

•

Požaduje-li škola náhradu škody po žákovi, musí poškození věci vždy prošetřit třídní
učitel a zvážit i pedagogickou stránku.

•

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

•

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. Závěrečné ustanovení
Tento školní řád nabývá účinnosti dne 4.9.2017 a ruší se jím platnost předchozího školního řádu ze dne
1.9.2016.
Změny ve školním řádu se provádějí písemným dodatkem.
Uložení školního řádu v archivu školy se řídí Spisovým řádem školy.
Podle §30 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zveřejňuje ředitel školy tento školní řád
následujícím způsobem:
• vyvěšením ve třídách a na chodbách jednotlivých pracovišť na www stránkách školy,
• Zaměstnanci jsou seznamováni se školním řádem na pedagogické poradě.
• Žáci školy jsou s tímto řádem seznamováni třídními učiteli vždy na začátku školního roku,
seznámení je zaznamenáno v třídních knihách.
• Zákonní zástupci jsou se školním řádem seznamováni na počátečních třídních
schůzkách.

V Jindřichově dne 31. 8. 2017

…………………………………………….
Mgr. Miroslava Buryšková
ředitelka školy

Školní řád Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, byl schválen Školskou radou při Základní škole
a Mateřské škole Jindřichov dne 4. 9. 2017.
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B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
žáků
1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na
akcích pořádaných školou.
1.1. Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání
Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci, zákonní zástupci nezletilých žáků, popřípadě osoby, které vůči zletilým
žákům plní vyživovací povinnost, byli včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.
Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen "klasifikace"),
slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitelka školy se souhlasem školské rady.
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.
U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti
zákonného zástupce žáka.
Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených
školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím
programem a předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku podle § 52 odstavce 6
věty třetí školského zákona. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního
stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.
Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby
hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li možné hodnotit ani v náhradním
termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Není-li žák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v
prvním pololetí ani v náhradním termínu, neprospěl.
Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby
hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce
září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník.
Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3
pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání
vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu
ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální
přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným
zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.
V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo předmětů
výchovného zaměření, posoudí ředitelka školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad,
dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených podle § 30 odst. 2. V případě zjištění
porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti.
Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. Ředitelka školy může
povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře
opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník.
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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.
Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Pochvaly, jiná ocenění a další
kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo třídní učitel.
Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují
za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

1.2. Zásady hodnocení chování žáků ve škole i na akcích pořádaných školou
Ředitelka školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické
osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev
lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádnou úspěšnou
práci.
Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi
po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo
za déletrvající úspěšnou práci.
Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:
•
•
•

napomenutí třídního učitele,
důtku třídního učitele,
důtku ředitele školy.

Kritéria pro hodnocení chování a pravidla pro udělování výchovných opatření
Pochvala třídního učitele: uděluje průběžně třídní učitel za výborné výsledky v práci žáků třídy
• za účast ve školním kole sportovních a předmětových soutěží
• za aktivní přístup k plnění školních povinností
• za vylepšování třídního a školního prostředí
• za jednorázovou pomoc při organizaci školních akcí (soutěže, výlety, exkurze, veřejná kulturní
vystoupení)
Pochvala ředitele školy: uděluje průběžně ředitel školy za mimořádné výsledky v práci žáků školy
•
•
•

za mimořádné výsledky v okresních a krajských kolech sportovních a předmětových soutěží a
olympiád
za samostatnou celoroční práci ve prospěch dobrého jména školy
za zvlášť významné činy ve prospěch obce (ekologické aktivity, protidrogová prevence,
individuální sportovní úspěchy v celostátním měřítku)

Pedagogická rada opravňuje udělit pochvalu ředitele školy i bez projednání na pedagogické radě tak, aby
mohlo být aktuálně reagováno na kladné aktivity žáků okamžitě a bez prodlevy. Ve výjimečných
případech, kdy posouzení aktivity žáka bude nejednoznačné, projedná ředitel školy výchovné opatření na
nejbližší pedagogické radě.
Napomenutí: uděluje třídní učitel za drobné prohřešky a opomenutí
• za opakované zapomínání domácích úkolů a pomůcek na vyučování 15x
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•
•
•
•
•
•
•

za neslušné chování vůči spolužákům (pošťuchování, nadávky, vyhrůžky), návštěvníkům a
zaměstnancům školy
za používání mobilního telefonu při vyučování a jeho nevypínání po dobu vyučování
za záměrné nesplnění pokynů učitele
za nevhodné či nepřiměřeně hlučné chování v prostorách šaten, školní jídelny a areálu školy v
době pokračující výuky
za neplnění povinností služby (tabule, pořádek ve třídě)
za neoprávněný pobyt ve škole v době přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním
mimo účasti na činnosti ve školním klubu
za nedovolené opuštění budovy školy

Důtka třídního učitele: uděluje průběžně třídní učitel za níže uvedené prohřešky
• pokračující soustavné zapomínání domácích úkolů a pomůcek na vyučování i po předchozím
opakovaném upozorněním ze strany vyučujícího či třídního učitele 30 x
• za opakovaně záměrné nesplnění pokynů učitele
• opakované neodůvodněné pozdní příchody na vyučování, nepřístojné a nevhodné chování o
přestávkách, které by mohlo v konečném důsledku ohrozit zdraví žáka a spolužáků, či poškodit
vybavení a majetek školy
• za záměrné nevhodné chování vůči zaměstnancům školy i ostatním dospělým osobám ve škole,
které odporuje zásadám slušného chování
• za 4 neomluvené hodiny nebo jeden neomluvený den – posouzeno třídním učitelem
• za opakované nedovolené opuštění budovy školy
Důtka ředitele školy
Ukládá ředitel školy po projednání v pedagogické radě, před třídním kolektivem. Zákonní zástupci jsou
informováni dopisem.
Ředitel školy ukládá důtku ředitele školy za:
• Za pokračující soustavné zapomínání pomůcek a potřeb na vyučování 45 x
• vědomé a záměrné ničení školního majetku
• vulgární urážky spolužáků a pedagogů
• veškeré projevy rasismu
• záměrné lhaní při projednávání přestupků
• prokázané drobné krádeže
• neuposlechnutí pokynů učitele při školních akcích, při nichž je třeba dbát na zvýšenou opatrnost a
ochranu zdraví (TV, plavecký výcvik, výlet, exkurze, LVVZ, kulturní akce mimo budovu školy,
přesun po komunikacích atp.
• prokázané nošení zbraní a nebezpečných předmětů do školy
• prokázaná konzumace návykových látek (alkohol, drogy a cigarety), jejich nošení či distribuce ve
škole, v areálu školy, cestou do ŠJ a při akcích pořádaných školou
• záměrné nebezpečné jednání jehož výsledkem je nebo může být poškození zdraví vlastního nebo
spolužákova
• za 5 neomluvených hodin nebo více neomluvených dní – posouzeno třídním učitelem
• podvody a pozměňování klasifikace v žákovské knížce
• prokázané šikanování (psychické i fyzické)
Pedagogická rada opravňuje ředitele školy udělit důtku ve výše uvedených prokázaných prohřešcích a
jiných zvlášť závažných přestupcích bez předběžného projednání pedagogickou radou, pouze se
souhlasem výchovného poradce. V případech, kdy z výsledků šetření nebude zřejmá závažnost a
kategorie přestupku, je nutno důtku ředitele školy projednat na nejbližší pedagogické radě. Udělená
napomenutí a důtky mohou být důvodem pro udělení snížené známky z chování na konci klasifikačního
období. Udělení snížené známky z chování je možné v souladu s klasifikačním řádem na návrh třídního
učitele a po projednání na pedagogické radě. O udělení snížené známky z chování rozhoduje ředitel
školy.
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Tato pravidla mohou být změněna pouze usnesením řádné pedagogické rady na návrh jednotlivých
pedagogických pracovníků školy.
Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze žákovi
uložit pouze po projednání v pedagogické radě.
Dle § 31 školského zákona v případě zvláště závažného zaviněného porušení ředitelka školy
vyloučí žáka ze školy. Zvláště hrubé opakování slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči
zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení
povinností. Dopustí-li se žák tohoto jednání, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost orgánu
sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího
pracovního dne poté, co se o tom dozvěděla.
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.
Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace
školy. Udělení pochvaly ředitelky školy a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž
bylo uděleno.

2. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků.
Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným věku žáků.
Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou
některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen klasifikací, musí být
doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý prostředek učení.
Při sebehodnocení se žák snaží popsat svou:
• zodpovědnost,
• motivaci k učení,
• sebedůvěru
• vztahy v třídním kolektivu.
Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.
Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale má pouze
doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka.
Známky nejsou jediným zdrojem motivace.

3.Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich
charakteristiku, včetně předem stanovených kritérií, výchovná opatření
3.1.Stupně hodnocení prospěchu
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.
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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.
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním
vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
Při hodnocení touto stupnicí 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.
Při hodnocení žáka podle odstavců 1 a 3 se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice.
K hodnocení číslicí přidáváme motivační hodnocení v podobě nálepek, razítek

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Ve vyučovacích předmětech výchovného charakteru se při klasifikaci nepřihlíží k míře talentu, nýbrž ke
schopnosti a motivaci žáka využít vlastních možností v rámci osobních mezí.
Vyučující přiměřeně zohledňuje míru zájmu a aktivního přístupu žáka k plnění úkolů zejména v oblasti
praktických činností.

Stupeň 1 (výborný)
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. 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.

Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně.
Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 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.

Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, 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 vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má
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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 podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické
nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti.
Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby
nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
prospěl (a) s vyznamenáním,
prospěl (a),
neprospěl (a)
nehodnocen (a)
Žák je hodnocen stupněm:

Prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, průměr
stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není
vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré.

Prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem
hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

Neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem
hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením
nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí.

Nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.
Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice povinnou
školní docházku, 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.
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3.2.Stupně hodnocení chování
Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na
vysvědčení stupni:
1 - velmi dobré
2 - uspokojivé
3 - neuspokojivé

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování:
Stupeň 1 (velmi dobré):
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků
se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

Stupeň 2 (uspokojivé):
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí
závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy, nebo se opakovaně
dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele dopouští dalších přestupků,
narušuje výchovně vzdělávací činnost školy, ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

Stupeň 3 (neuspokojivé):
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných
přestupků proti vnitřnímu řádu školy nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost
a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla
se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.

4. Zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s § 15 odst.2 vyhlášky
č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, včetně předem stanovených kritérií
O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se souhlasem
školské rady a po projednání v pedagogické radě.
Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů 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.
Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní
hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.
U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě
žádosti zákonného zástupce žáka.
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 ŠVP, k jeho
vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků
vzdělávání žáka v jejich vývoji, hodnocení 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.
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5. Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě
použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace
Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního hodnocení pro
stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení.

Prospěch
Ovládnutí učiva
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný

ovládá bezpečně
Ovládá
v podstatě ovládá
ovládá se značnými mezerami
Neovládá

Myšlení
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný

pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný
uvažuje celkem samostatně
menší samostatnost v myšlení
nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou
odpovídá nesprávně i na návodné otázky

Vyjadřování
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný

výstižné a poměrně přesné
celkem výstižné
myšlenky vyjadřuje ne dost přesně
nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou
nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky odpovídá nesprávně

Celková aplikace vědomostí
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný

užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, přesně
a s jistotou
dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších
chyb
řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje
chyby
dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

Aktivita a zájem o učení
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný

aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
učí se svědomitě
k učení a práci nepotřebuje větších podnětů
malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné
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6. Způsob získávání podkladů pro hodnocení
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.
Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými pracovníky je jednoznačné,
srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné pedagogicky zdůvodněné,
odborně správné a doložitelné.
Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel
zejména těmito metodami, formami a prostředky:
•
•
•
•
•
•
•
•

soustavným diagnostickým pozorováním žáků,
soustavným sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování,
různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové)
didaktickými testy,
kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými učebními osnovami,
analýzou výsledků různých činností žáků,
konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby s dalšími odborníky (PPP),
rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka.

Žák 2. až 5. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu, alespoň dvě známky za každé pololetí,
z toho nejméně jednu za ústní zkoušení.
Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Není přípustné ústně
přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období. Zkoušení je prováděno
zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v kabinetech.
Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě
psychologa.
Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a
nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek
hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí
žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci,
zástupcům žáka, a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky - současně se sdělováním
známek žákům.
Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se
nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.
O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky dostatečně
dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do třídní knihy. V jednom dni
mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.
Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl
vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné). V
případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období
předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.
Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost. Do katalogu jsou
zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a další údaje o chování žáka,
jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole.
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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; žák se znovu nepřezkušuje.
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. Stupeň prospěchu se
neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Výsledná známka za klasifikační období
musí odpovídat známkám, které žák získal a které byly sděleny rodičům.
Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě, a to
zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu.
Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 hodin před jednáním
pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do
třídního výkazu a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu
apod.
Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé jednotlivých
předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci
žáka požádají.
Informace jsou zákonným zástupcům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách
nebo hovorových hodinách, na které jsou zákonní zástupci písemně zváni. Zákonným zástupcům, kteří se
nemohli dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. Údaje o
klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli veřejně.
V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje zákonné zástupce vyučující předmětu
bezprostředně a prokazatelným způsobem.
Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce
uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní
zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou
klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30. 10. dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí
být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také zákonným zástupcům.
Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména:
• neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden
• žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj
informací účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to,
co umí
• učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování
celé třídě není přípustné před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k
naučení, procvičení a zažití učiva
• prověřování znalostí se provádí až po dostatečném procvičení učiva
Třídní učitelé (výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením
psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu
získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce)
na pedagogické radě.

Zkouška při odložené klasifikaci
Nelze-li žáka hodnotit na konci 1. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak,
aby hodnocení za 1. pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení 1.pololetí. Není – li
možno hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za 1. pololetí nehodnotí.
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Nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak,
aby hodnocení za 2. pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího roku. V období
měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník.
Obsahem zkoušky je učivo za období, kdy žák nemohl ze zdravotních důvodů plnit povinnou školní
docházku. Konkrétní obsah a rozsah zkoušky stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím
programem školy. Se stanoveným obsahem a rozsahem seznámí ředitel zákonného zástupce žáka s
dostatečným předstihem, nejdéle při stanovení termínu zkoušky.

7. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách
7.1. Komisionální zkoušky
Komisionální zkouška se koná v těchto případech:
•
•

má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého
pololetí
při konání opravné zkoušky

Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím
daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
Komise je tříčlenná a tvoří ji:
• předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím
daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,
• zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný
vyučující daného předmětu,
• přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti
stanovené RVP základní vzdělávání.
Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví
komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu.
Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V
případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.
O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné vyplnění
protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové komise.
Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze
závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín
přezkoušení.
Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím
programem.
Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.
Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní celkový prospěch a
vydá žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky.

7.2. Opravná zkouška
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Opravné zkoušky konají:
• žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud neopakovali
ročník na daném stupni základní školy.
Žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením.
Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna. Termín
opravných zkoušek a konzultací žáků s příslušnými pedagogickými pracovníky stanoví ředitel školy na
červnové pedagogické radě. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné
zkoušky jsou komisionální.
Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze
závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15.
září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku.
Žákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné zkoušky v daném
pololetí. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu žákovi, který koná opravnou zkoušku záznam:
Vykonání opravné zkoušky (třídní výkaz – poznámka)
Žák vykonal dne……….. opravnou zkoušku z předmětu…………….s prospěchem……………..
Nedostavení se k opravné zkoušce (třídní výkaz – poznámka)
Žák se bez řádné omluvy nedostavil k vykonání opravné zkoušky, čímž jeho prospěch v předmětu ………
zůstává nedostatečný.
Konkrétní podoba opravné zkoušky:
•
•
•
•
•
•

opravná zkouška se skládá ze dvou částí, a to písemné a ústní,
každá zkouška je vyhodnocena a následně klasifikována samostatně,
písemná část zkoušky trvá maximálně 30 minut, ústní zkoušky maximálně 20 minut,
žákům s SVP bude tento limit přiměřeně upraven,
v případě odlišného hodnocení je kladen větší význam známce z ústní části zkoušky,
přílohou protokolu o opravné zkoušce jsou podklady o jejím konání – žákovské práce a zápisy z
obou částí zkoušky.

8. Plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území
ČR
8.1. Žák kmenové školy plnící povinnou školní docházku ve škole mimo území České
republiky
Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky a současně je žákem
kmenové školy, může na základě žádosti zákonného zástupce žáka konat za období nejméně jednoho
pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku v kmenové škole nebo ve
škole zřízené při diplomatické misi České republiky (dále jen "zkoušející škola").
Zkouška se koná:
● ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura,
stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,
● v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy
vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, stanoveného
Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,
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Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející školy hodnocení žáka ze školy
mimo území České republiky, včetně jeho překladu do českého jazyka, a to za období, za které se
zkouška koná. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel zkoušející školy oprávněn
požadovat předložení úředně ověřeného překladu. Po vykonání zkoušky vydá ředitel zkoušející školy
žákovi vysvědčení.
Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy plnění
povinné školní docházky žáka předložením dokladu o této skutečnosti vydaného školou mimo území
České republiky za období nejvýše dvou školních roků, včetně jeho překladu do českého jazyka, v
termínech stanovených ředitelem kmenové školy. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel
kmenové školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu. Kmenová škola žákovi
vysvědčení nevydává, kromě případů podle § 18c odst. 1 a.
Plnění povinné školní docházky podle odstavce 3 lze doložit také čestným prohlášením zákonného
zástupce žáka potvrzujícím plnění povinné školní docházky žáka, pokud škola mimo území České
republiky takový doklad nevydává. Čestné prohlášení podle věty první musí obsahovat alespoň název a
adresu školy a školní rok, za který se čestné prohlášení vydává.
Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v kmenové
škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek.
Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v kmenové
škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního
vzdělání zhodnocení jeho vzdělávacích potřeb a s přihlédnutím k jeho věku.

8.2. Žák kmenové školy plnící povinnou školní docházku formou individuální výuky
v zahraničí
Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, může na základě žádosti
zákonného zástupce žáka konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za
období dvou školních roků, zkoušku ve zkoušející škole. Zkouška se koná z každého povinného předmětu
vyučovaného v příslušných ročnících školního vzdělávacího programu zkoušející školy, s výjimkou
předmětů volitelných. Po vykonání zkoušky vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení.
Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy plnění
povinné školní docházky žáka předložením čestného prohlášení zákonného zástupce o vzdělávání žáka v
době pobytu v zahraničí, a to za období nejvýše dvou školních roků, v termínech stanovených ředitelem
kmenové školy. Kmenová škola žákovi vysvědčení nevydává.
Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v kmenové
škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek.
Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v kmenové
škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního
vzdělání zhodnocení jeho vzdělávacích potřeb a s přihlédnutím k jeho věku.

8.3.Žák kmenové školy plnící povinnou školní docházku v zahraniční škole na území
České republiky
Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České republiky podle § 38 odst. 1
písm. c) školského zákona, s výjimkou škol podle § 18c, koná za období nejméně jednoho pololetí
školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku v kmenové škole. Zkouška se koná ze
vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1.
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Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy vysvědčení žáka ze
zahraniční školy na území České republiky, včetně jeho překladu do českého jazyka, a to za období, za
které se zkouška koná. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel kmenové školy oprávněn
požadovat předložení úředně ověřeného překladu. Po vykonání zkoušky vydá ředitel kmenové školy
žákovi vysvědčení.
Pokračuje-li žák v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do
příslušného ročníku podle výsledků zkoušek.

8.4. Vydávání vysvědčení žákovi kmenové školy, který nekonal zkoušky
Žákovi, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky podle § 38 odst. 1
písm. a) školského zákona a nekonal zkoušky, vydá ředitel kmenové školy vysvědčení, jestliže
•
•

ve vzdělávacím programu školy mimo území České republiky je na základě mezinárodní smlouvy
nebo v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zařazen vzdělávací obsah podle
§ 18 odst. 1 a žák byl z tohoto obsahu hodnocen, nebo
žák je zároveň žákem poskytovatele vzdělávání v zahraničí, který v dohodě s Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje občanům České republiky vzdělávání ve vzdělávacím
obsahu podle § 18 odst. 1 a který žáka z tohoto vzdělávacího obsahu hodnotil.

Žákovi, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České republiky podle § 38 odst.
1 písm. c) školského zákona, v jejímž vzdělávacím programu je na základě mezinárodní smlouvy zařazen
vzdělávací obsah podle § 18 odst. 1, byl z tohoto vzdělávacího obsahu hodnocen zahraniční školou na
vysvědčení a v souladu s mezinárodní smlouvou nekonal zkoušky, ředitel kmenové školy vydá
vysvědčení.
Ředitel kmenové školy vydá vysvědčení podle odstavce 1 nebo 2 za období nejméně jednoho pololetí
školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků. Hodnocení ze vzdělávacího obsahu podle § 18
odst. 1 se na tomto vysvědčení uvede v případech podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 2 v souladu s
vysvědčením vydaným školou mimo území České republiky nebo zahraniční školou na území České
republiky a v případě podle odstavce 1 písm. b) v souladu s osvědčením vydaným zahraničním
poskytovatelem vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1.
Pokračuje-li žák, kterému ředitel kmenové školy podle odstavce 1 nebo 2 vydal vysvědčení, v plnění
povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí jej ředitel kmenové školy do příslušného ročníku na
základě tohoto vysvědčení.

8.5. Žák kmenové školy plnící povinnou školní docházku ve škole zřízené při diplomatické
misi České republiky nebo konzulárním úřadu České republiky
Žáka, který plnil povinnou školní docházku ve škole zřízené při diplomatické misi České republiky nebo
konzulárním úřadu České republiky a pokračuje v plnění povinné školní docházky ve škole zapsané do
rejstříku škol a školských zařízení, zařadí ředitel této školy do příslušného ročníku podle dosavadních
výsledků vzdělávání doložených vysvědčením.

8.6. Dokládání plnění povinné školní docházky žákem bez kmenové školy
Pokud žák plní povinnou školní docházku způsobem uvedeným v § 38 odst. 1 písm. a), b) nebo d)
školského zákona a není zároveň žákem kmenové školy, zákonný zástupce žáka ministerstvu
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•

•

•
•

oznámí zahájení plnění povinné školní docházky čestným prohlášením, které musí obsahovat
jméno a příjmení žáka, datum narození, název a adresu školy, ve které se žák vzdělává, den
zahájení vzdělávání, údaj, že žák nebude zároveň žákem kmenové školy, adresu bydliště žáka a
kontaktní údaje zákonného zástupce žáka,
dokládá průběh plnění povinné školní docházky žáka dokladem vydaným školou mimo území
České republiky za období nejvýše 2 školních roků, včetně jeho překladu do českého jazyka; v
případě pochybností o správnosti překladu je ministerstvo oprávněno požadovat předložení
úředně ověřeného překladu,
oznámí den ukončení plnění povinné školní docházky
oznamuje změny údajů podle písmene a), které nastanou v době plnění povinné školní docházky.

Plnění povinné školní docházky podle odstavce 1 písm. b) lze doložit také čestným prohlášením
zákonného zástupce žáka potvrzujícím průběh plnění povinné školní docházky žáka, pokud škola mimo
území České republiky takový doklad nevydává. Čestné prohlášení podle věty první musí obsahovat
alespoň jméno a příjmení žáka, datum narození, název a adresu školy a školní rok nebo roky, za které se
čestné prohlášení vydává.
Pokud žák plní povinnou školní docházku způsobem uvedeným v § 38 odst. 2 školského zákona a není
zároveň žákem kmenové školy, zákonný zástupce žáka ministerstvu
•

oznámí zahájení plnění povinné školní docházky čestným prohlášením, které musí obsahovat
jméno a příjmení žáka, datum narození, den zahájení vzdělávání, způsob, jakým se žák
individuálně vzdělává a jak a kde je vzdělávání organizováno, údaj, že žák nebude zároveň
žákem kmenové školy, adresu bydliště žáka a kontaktní údaje zákonného zástupce žáka,

•

dokládá průběh plnění povinné školní docházky žáka čestným prohlášením o vzdělávání žáka v
době pobytu v zahraničí, a to za období nejvýše 2 školních roků,

•

oznámí den ukončení plnění povinné školní docházky a

•

oznamuje změny údajů podle písmene a), které nastanou v době plnění povinné školní docházky.

Pokračuje-li žák v plnění povinné školní docházky ve škole zapsané do rejstříku škol a školských zařízení,
zařadí ředitel školy žáka do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání,
zhodnocení jeho vzdělávacích potřeb a s přihlédnutím k jeho věku. Škola oznámí ministerstvu přijetí
takového žáka.
Zákonný zástupce žáka oznamuje skutečnosti podle odstavce 1 písm. a), c) a d) a odstavce 3 písm. a), c)
a d) do 1 měsíce ode dne jejich vzniku a dokládá průběh plnění povinné školní docházky žáka podle
odstavce 1 písm. b) a odstavce 3 písm. b) do 1 měsíce od uplynutí období 2 školních let.
Doklady o plnění povinné školní docházky žáka podle § 18 až 18e se uchovají 12 let.

9. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
9.1. Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením,
zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním postižením je pro účely
školských přepisů mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více
vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Zdravotním znevýhodněním zdravotní
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oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které
vyžadují zohlednění při vzdělávání. Sociálním znevýhodněním je rodinné prostředí s nízkým sociálně
kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená
ochranná výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky.
Žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných podmínek při
vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.
Při hodnocení žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo
znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci
a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.
U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitelka školy o použití slovního hodnocení na základě
žádosti zákonného zástupce žáka.
Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které
odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci
po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž
vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.
Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Při
klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.
Klasifikace byla provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty
neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.
Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich souhlasný či
nesouhlasný názor je respektován.
V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu jeho poznávací
motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí vyhláškou č. 48/2005
Sb., o základním vzdělávání, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak.

9.2. Hodnocení nadaných žáků
Ředitelka školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování
předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který
žák nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitelka školy.
Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl
přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci
příslušného pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo
provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí. Ředitelka školy zruší povolení individuálního
vzdělávání, pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl, nebo nelze-li žáka
hodnotit na konci pololetí ani v náhradním termínu.

10. Způsob hodnocení individuálně vzdělávaných žáků
Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva.
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Při zkouškách jsou individuálně vzdělávaní žáci hodnoceni na základě portfolia. Klasifikaci v jednotlivých
předmětech navrhuje vzdělavatel individuálně vzdělávaného žáka a zkoušející učitel rozhodne, zda takto
navržena známka odpovídá skutečnosti.
Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitelka školy pro
jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po
skončení pololetí.
Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 8 dnů od konání
zkoušek písemně požádat ředitelku školy o přezkoušení žáka, byla-li zkoušejícím žáka ředitelka školy,
krajský úřad. Pokud ředitelka školy nebo krajský úřad žádosti vyhoví, nařídí komisionální přezkoušení
žáka.
Pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl nebo ho nelze v příslušném
termínu hodnotit, ředitelka školy zruší povolení individuálního vzdělávání.

V Jindřichově dne 31.8. 2017

……………………………………………….
Mgr. Miroslava Buryšková, ředitelka školy
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Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, příspěvková organizace
Jindřichov 18, 788 23 Jindřichov

Časový rozvrh vyučovacích hodin a přestávek
Dopolední vyučování
1. hodina

7,15 hod. - 8,00 hod.
malá přestávka

2. hodina

8,00 hod. - 8,10 hod.
8,10 hod. - 8,55 hod.

velká přestávka
3. hodina

8,55 hod. – 9,15 hod.
9,15 hod. - 10,00 hod

malá přestávka
4. hodina

10,00 hod. - 10,10 hod.
10,10 hod. - 10,55 hod.

malá přestávka
5. hodina

10,55 hod. - 11,05 hod.
11,05 hod. – 11,50 hod.

Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním:
Po 5.vyučovací hodině

11,50 hod. - 12,40 hod.

Odpolední vyučování
7. hodina

12,40 hod. - 13,25 hod.

V Jindřichově 4. 9. 2017

….................................................
Mgr. Miroslava Buryšková, ředitelka školy
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