
 

Školní řád 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

 

Školní řád ( ŠŘ) patří mezi povinnou dokumentaci školy podle zákona č. 561/2004 Sb., a podle 

vyhlášky č. 48/2005 Sb., 

ŠŘ je součástí organizačního řádu příspěvkové organizace. 

 

V naší integrované škole předškolního vzdělávání a výchovy a základního vzdělávání a výchovy 

na 1.st. budeme ve školním roce 2020/2021 pracovat podle následujících výchovně vzdělávacích  

programů a koncepcí: 

● v předškolním zařízení  - podle výchovně  vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělání  Rok  

 ve školce  
● na základní škole – ŠVP Jak roste strom č.j. 13 641/2008-22 s úpravami učebního plánu 

 pro školní rok 2020/2021 schváleného na pedagogické radě dne 24.8.2020 

  

Naším společným cílem je klást důraz na kvalitní výchovu a vzdělávání v obou typech škol 

s využitím nejmodernějších výukových metod, komunikace mezi dětmi a rozvojem spolupráce 

mezi dětmi a rodiči. 

 

Obecné ustanovení  

Chceme zažít mnohé: 

 
● Naučit se všemu, co potřebujeme pro současnost i budoucnost 
● Najít si své místo, které nám umožní radost z práce i pocit úspěšnosti 
● Být spolu – žáci- učitelé i ostatní pracovníci školy vždy v dobré náladě a pohodě a nečinit 

 si zbytečné příkoří 
● Podílet se na vytváření dobrého jména školy 
● Všichni zaměstnanci školy a žáci dodržují hygienická pravidla v souladu s pokynem MŠMT  

 srpen 2020. 

 

 



 

 

Vnitřní řád pro žáky ZŠ 

 

1. Ustanovení pro žáky a rodiče  

 
Žák má právo : 

▪ Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu 
▪ Na odpočinek a volný čas 
▪ Na zabezpečení přístupu k informacím a znalostem, které podporují jeho růst v oblasti  

 vědomostní, morální celkový pozitivní přístup k sobě samému a k životu vůbec.  
▪ Má právo sdělit vhodnou formou svůj názor učiteli 
▪ Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před  

 patologickými jevy a zejména před drogovou závislostí jakéhokoli druhu (s využitím  

 protidrogového programu ve škole) 
▪ Má právo na poskytnutí pomoci nejen v oblasti vzdělání, ale i v případě, kdy se ocitne  

 v nesnázích   
▪ Může vyžádat pomoc učitele, pokud učivu nerozuměl 
▪ Má právo na individuální přístup v případě zdravotních potíží, ale i při mimořádných  

 schopnostech a nadání 
▪ Na práci ve zdravém prostředí školy 
▪ Na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem narkotiky,  

 psychotropními látkami a ostatními životu nebezpečnými látkami 

 

2. Chování žáka 

 
▪ Žáci dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo školu. 
▪ Jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků.  
▪ Chovají se slušně ke všem zaměstnancům školy, pozorně naslouchají.  
▪ Nepoužívají hrubá slova 
▪ Dodržují základní společenská pravidla: 
 

  Vstoupil jsi - pozdrav 

  Odcházíš - rozluč se  

Chceš-li něco  - řekni „prosím“ 

Dostaneš-li - poděkuj 
 

▪ Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují výuku.  
▪ O přestávkách se chovají slušně, neohrožují bezpečnost ve třídě, na chodbě a na  

 sociálním zařízení. Třídní učitelka dbá o zajištění dozoru mezi jednotlivými bloky výuky 



 

 během dopoledních hodin a při odpolední výuce. Dozor na toaletách v hlavní přestávce 

 zajišťuje ředitelka školy.  
▪ Do tělocvičny odcházejí s vyučujícím.  
▪ Nenosí do školy věci a cenné předměty, které ohrožují jejich zdraví a odvádí pozornost  

 při vyučování. Rodiče si uvědomují riziko ztráty a poškození mobilních telefonů, a proto  

 zváží, zda nošení těchto telefonů do školy je pro dítě nutné a nezbytné. Pokud mobilní  

 telefon dítě do školy nosí, je povinno telefon během vyučování vypnout. 
▪ Nošení, držení a prodej návykových látek, pití alkoholických nápojů a kouření je žákům 

ve škole i v areálu školy zakázáno 
▪ Žák hlásí učiteli každý úraz v době vyučování 
▪ Žák pomáhá slabším spolužákům, nikomu se nevysmívá a neškodí druhým v jakékoli formě,  

 fyzické ani poškozením či odcizením věcí spolužáka.    

 

3. Docházka do školy 
 

▪ Žák je povinen účastnit se vyučování podle rozvrhu, nosit patřičné pomůcky a plnit své  

 úkoly.  
▪ Nepřítomnost žáka ve škole omlouvají rodiče (nemoc, návštěva lékaře) telefonicky, SMS 

   zprávou nebo emailem a důvod vždy zapíší do žákovské knížky do omluvného listu.  

V případě plánované dlouhodobé absence, žádají rodiče včas písemně ředitelku školy o  

uvolnění z výuky. V ojedinělých případech velmi časté absence/ viz příloha má škola dle  

561/2004 Sb., školského zákona právo vyžádat si lékařské potvrzení této absence. O  

toto potvrzení si škola písemně požádá zákonného zástupce pouze v případě časté  

rizikové absence. 
▪ Každá absence a omlouvání bude zapsáno v žákovské knížce (ne na volných listech  

 z důvodu kontroly). Platné i pro omluvu z hodin TV, např. po nemoci. 
▪ V době vyučování navštěvují žáci lékaře s doprovodem rodičů, který za ně zodpovídá.   
▪ Z akcí pořádaných školou v době vyučování mimo budovu se žáci omlouvají též zápisem  

 do žákovského deníčku 
▪ Dlouhodobé zdravotní problémy je možno po lékařské zprávě omluvit z hodin TV uvolnění  

 na základě rozhodnutí ředitele školy( včetně plavání). 

Vstup a odchod ze školy 

Žáci přicházejí ZADNÍM vstupem. Pro děti zapsané k ranní ŠD je škola otevřena  od 6,30 do 

7,20 hod. Ostatní žáci přicházejí též ZADNÍM vchodem v  7,40 hod přímo do tříd.  

Odchod ze školy opět zadním vstupem - prosíme žáky, případně i rodiče, aby při odpoledním 

odchodu do šatny nehlučili a nerušili spánek dětí v MŠ. 

Pokud žáci školu opouští, srovnají přezůvky a dbají na pořádek v šatně. Vždy používají jen svoje 

přezůvky a oblečení. Majetek ostatních žáků neničí a neschovávají. V šatně se nekonají besedy 

během přestávek. 

 



 

Vyučování se řídí rozvrhem hodin a začíná pro všechny žáky (mimo uvedené změny) ranním 

kruhem v 7,50 hod. Žáci jsou připraveni ve svých třídách nejdéle v 7,50. Pozdní příchody budou 

sledovány a rodiče upozorněni na opakovanou nedochvilnost. 

ŠKOLA NEZODPOVÍDÁ ZA ŽÁKY BĚHEM CESTY DO ŠKOLY A ZPĚT DOMŮ. Tento pokyn 

platí i pro žáky, kteří do školy dojíždějí autobusem. Rodiče dohodnou způsob odchodu  

dojíždějících žáků z okolí. 

 

4. Zacházení se školním majetkem 

 
▪ Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice. 
▪ Svěřené pomůcky, učebnice i veškerý majetek školy chrání a zbytečně neničí 
▪ Učebnice získávají žáci na začátku školního roku bezplatně, na sešity a pracovní učebnice  

 z části přispívají formou příspěvků rodičů.  
▪ Pomůcky v zájmových kroužcích jsou hrazeny formou stanoveného provozného za danou  

 činnost 
▪ Za škodu., kterou žák způsobí svévolně a z nedbalosti, bude vyžadována náhrada  

 

5. Rodiče žáků 

 
▪ Rodiče mají právo se informovat na chování a prospěch svého dítěte a to v konzultačních  

 hodinách, na třídních schůzkách nebo po osobní dohodě s vyučujícím. Nenarušují však  

 průběh dopolední výuky.  

Uvědomují si riziko záškoláctví a porušování pravidel školního řádu, proto ve snaze ke 

zkvalitnění výuky, poskytují učiteli patřičné informace a naopak své náměty a stížnosti vedou 

ke zlepšení vztahu škola- rodina sdělují včas, nejprve třídnímu učiteli pak ředitelce školy. 

Z osobního jednání s rodiči bude vystaven zápis. Písemné stížnosti budou řešeny podle zákona 

č. 109/2000 Sb.   

 

6. Vnitřní režim školy 

 
▪ Škola je otevřena denně v pracovní dny od 6.30 do 16 hod. Za uzamčení budovy zodpovídá

  školnice. ( mimo činnost složek) 
▪ Pitný režim je dodržen po dohodě s rodiči formou donášky vlastních nápojů 

 v umělohmotných lahvích a přípravou čaje do školních várnic.  
▪ Na kolech, mimo určené akce děti nejezdí.( samostatná jízda dítěte po veřejných 

 komunikacích možná až od 10 let). Pokud starší žáci používají k přepravě kolo, rodiče 

 dbají, aby kolo mělo zámek a v době výuky bylo před školou uzamčeno. 
▪  Přestávky mezi hodinami jsou dostatečné, svačina po 1.vyuč.h. 20 min. 
▪ Odpolední výuka ZUŠ začíná od 11,30 hod 
▪ V době poledního klidu MŠ se žáci školy chovají tiše, rodiče čekají na žáky v šatně 



 

▪ Za výuku v zájmových útvarech zodpovídá časově i náplní příslušný učitel 
▪ Během přestávek se žáci zbytečně neshromažďují na toaletách a neničí vybavení 
▪ Po ukončení výuky se nezdržují bez vědomí učitele ve třídách 
▪ Dřívější ukončení výuky než v 12,25 z důvodu návaznosti ZUŠ nebude udělováno. 
▪ Dozory o přestávkách sledují tř. učitelky + asistentky, chodba + WC ředitelka. 
▪ Ranní dozor do 7,40 v MŠ Hráská, od 7,40 v 1. patře Hedvíková. 
▪ Žáci dodržují úkoly služeb v jednotlivých třídách. Za stanovení služby zodpovídá tř. uč. 
▪ Škola je od 1. 9. 2016 zajištěna funkčním kamerovým systémem a elektronickým  

 vrátníkem na vstupních dveřích. Rodiče potvrdí informovanost dle zákona č. 101/2000  

 Sb.,  
▪ Zákon o ochraně osobních údajů na třídním setkání 2. 9. 2020. 
▪ Vstupní dveře jsou označeny názvy místností, kam lze požadovat vstup rodičů či jiné  

 osoby zvenčí. Zadní vstup pro žáky školy je do 8 hod hlídán pracovnici hygieny, která při  

 vstupu přeměří teplotu digitálním teploměrem a provede dezinfekci rukou. Rodičům je  

 opět dle pokynu MŠMT z hygienických opatření vstup do odvolání do prostor školy  

 omezen. 
▪ Dále rodiče berou na vědomí využití pořízených fotografií z akcí školy pro vlastní ¨ 

 potřeby školy. 
▪ Používání mobilních telefonů je během celé výuky zakázáno, kromě určitých hodin  

 Informatiky, kdy bude pokyn udělen učitelkou k možnosti práce s internetem. Žáci mají  

 přísný zákaz fotografování se navzájem i v areálu školy a zveřejňování fotografií na  

 sociálních sítích. Porušení tohoto bodu bude řešeno kárným opatřením. Pokud žák  

 přichází s mobilním ráno do školy (pro případ spojení s rodiči v době odchodu domů),  

 ponechá během výuky mobil na určeném místě.  
▪ od 1.září 2020 je provoz školy v souladu s doporučením MŠMT  vzhledem k hygienickým  

 ožadavkům v souvislosti s covid-19. 

 

Sled vyučovacích hodin 
 

Dodržování začátku hodin 

 

Ranní kruh 7,50  

1. blok 7,55 – 8,40  

2. blok 9,00 – 9,45  

3. blok 9,55 – 10,40  

4. blok 10,45 – 11,35 oběd 1. – 2. ročník 

5. blok 11,40 – 12,20 oběd 3. – 5. ročník 

 

Dřívější ukončení výuky z  důvodu návaznosti ZUŠ nebude udělováno. 

 

Platnost školního řádu od 1. 9. 2020 

S řádem seznámeni rodiče na třídní schůzce 2. 9. 2020 

V Suchém Dole 24. 8. 2020 


