
 

Školní řád 
 

Základní škola Ţiţkov 

 
I. Povinnosti a práva ţáků 

 

 

 

1.  Jsme rádi, ţe jsi ţákem naší základní školy, kterou sis vybral. 

K docházce do naší základní školy ses rozhodl společně se svými rodiči – 

každý si může svobodně vybrat školu, kde chce získat základní vzdělání. 

Zároveň sis svobodně zvolil dodržovat povinnosti a využívat podmínky, které 

škola nabízí pro tvoji práci. 

 

2. Jsi osobností, která je spravedlivým partnerem ostatním. 

Respektujeme, že jsi jedinečnou osobností, stejně tak i ty respektuj své 

spolužáky a učitele. Chceme, aby mezi tebou, spolužáky a učiteli byl 

partnerský vztah, založený na vzájemné úctě, důvěře a spolupráci. Chování, 

které by bylo prokázáno jako projevy šikanování, rasismu nebo xenofobie, 

nelze tolerovat a bude považováno za velmi vážný přestupek. 

 

3. Aktivně se zúčastňuj školní práce. 

Máš právo na vzdělání a na informace o průběhu a výsledcích tvého 

vzdělávání. Nebuď jen pasivním polykačem dat a informací, ale aktivně se 

zapojuj do výuky, samostatně přemýšlej, buď aktivním partnerem            

ve vyučování. Máš právo na poradenskou pomoc školy, pokud se na výuku 

soustředíš a přesto nepochopíš probírané učivo, můžeš v čase mimo vyučování  

požádat vyučujícího o jeho dodatečné vysvětlení. 

 

4. Ţádné dveře ve škole ti nezůstanou uzavřeny, vyuţívej vybavení školy. 

Máš právo využívat veškeré místnosti určené k výuce, materiální vybavení 

školy a další dostupné prostředky, která škola vlastní ke vzdělávání dětí. 

Vše můžeš využívat s vědomím dospělého pracovníka školy. Zodpovídáš ale    

za ztrátu, zničení nebo poškození tebou využívaných pomůcek a zařízení.  

 

5. Dodrţuj základní společenská pravidla  

Ve škole i na veřejnosti dodržuj společenská pravidla chování. Vůči 

dospělým i spolužákům vystupuj zdvořile a ohleduplně, vyvaruj se 

jakéhokoliv hrubého slovního jednání i fyzických útoků.  

 

Zdrav všechny dospělé osoby, které potkáš v areálu školy. 

Používej slova, která k sobě lidi přibližují – prosím, děkuji, promiň, 

omlouvám se… 

Respektuj názor druhého, neskákej nikomu do řeči, každý má právo vyjádřit 

názor. 

Neubližuj nikomu – jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat na jiných svoji 

sílu. 

Nenič – každá věc, která ti posloužila, slouží i druhým. 

Netrap se – každý problém má řešení – všechny dveře jsou ti otevřené, 

rozděl se o každou starost. Vyslechne tě kterýkoliv pracovník školy, můžeš 

využít schránku důvěry (elektronická na iskole či 1. patro chodba školy)    

Mluv pravdu – lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří. 

Važ si sebe i druhých – v životě je důležité znát cenu svoji i druhých.  

Choď do školy vhodně upravený a oblečený. 

 

6. Chraň svoji školu a své věci. 

Udržuj ve škole i v okolí školy pořádek a čistotu, v budově školy se 

přezouvej (do bačkor nebo do pantoflí), zacházej šetrně se školními 

pomůckami a učebnicemi. Poškodíš–li úmyslně školní majetek, jsi povinný   

to napravit, případně uhradit odpovídající částku. O osobní věci se staráš 



sám, škola za nezabezpečené věci neručí. Nenos do školy větší obnos peněz  

a cenné předměty. Hodinky, pokud je musíš odložit, odkládej jen na místo 

určené vyučujícím. V případě, že cennosti neuložíš do bezpečí, jsi sám 

zodpovědný za jejich ztrátu. Mobilní telefon nosíš jen na vlastní 

zodpovědnost, v době vyučování ho nesmíš bez souhlasu vyučujícího používat, 

musí mít ztlumené zvonění, je uložený v tašce. V případě porušování tohoto 

zákazu ti vyučující mobil odebere, oznámí to tvým rodičům a požádá je      

o jeho převzetí. Žákům je zakázáno pořizovat jakékoliv záznamy z průběhu 

vyučování a přestávek. Porušení tohoto zákazu bude považováno za velmi 

vážný přestupek. Toto opatření se netýká školních besídek, akademie        

a dalších podobných akcí, kde po dohodě s vyučujícím je případně možné 

záznam pořídit.         
 

 

7. Máš právo vyjádřit vlastní názor. 

Ve věcech, které se tě týkají, máš právo slušnou formou vyjádřit svůj 

názor. Tvému vyjádření bude věnována pozornost. Máš právo být zvolen do 

školního parlamentu a jeho prostřednictvím vznášet připomínky, náměty      

a stanoviska k vedení školy, které je povinno se jimi zabývat.   

 

8. Máš právo na odpočinek, relaxaci a volný čas, na účast na akcích školy. 

Můţeš vyuţívat prostory v okolí školy.   

 

9. Škola je tvoje povinnost a má svůj řád, který musíš dodrţovat. 

Jsi povinný účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Na vyučování přicházíš 

včas, aby ses stačil připravit – opakované pozdní příchody na vyučování 

jsou považovány za porušování školního řádu. Vyučování začíná v 8,00 hodin, 

školní budova se otevírá v 7,40 hod. Polední přestávku můžeš pod dozorem 

dospělého trávit ve škole ve vyhrazených prostorách. V šatně se zbytečně 

nezdržuj, po zahájení vyučování máš přístup do šatny jen v doprovodu 

pracovníka školy. 

 

  

10. Ve škole i na školních akcích za tebe zodpovídáme – pomoz nám. 

V době vyučování nebo ze školních akcí, které se konají mimo budovu školy, 

odcházíš jen se souhlasem vyučujícího, kterému předáš omluvenku od rodičů.  

 

 

11. Máš právo na kvalitní vzdělávání – proto má i vyučování svá pravidla. 

Po zazvonění jsi na svém místě, máš připravené pomůcky. Jestliže ses nemohl 

z vážných důvodů připravit na výuku nebo jsi něco zapomněl, omluvíš se na 

začátku vyučovací hodiny. Při vyučování zachováváš klid, aktivně se 

účastníš práce, nezabýváš se činnostmi, které s výukou nesouvisí. Chováš se 

tak, abys nenarušoval vzdělávání. Jestliže tvoje chování znemožňuje nebo 

narušuje vzdělávání ostatních žáků, může tě učitel vyloučit z vyučovací 

hodiny do doby, než se ukázníš s tím, že se budeš dále vzdělávat pod 

dohledem jiné osoby. Své místo opouštíš v pořádku a uklizené. 

Nedostaví–li se do 5 minut po zahájení hodiny do třídy vyučující, oznámí 

toto služba vedení školy.  

 

12. Nezapomeň dát o sobě vědět. 

Pokud víš předem o své nepřítomnosti ve škole (rodinné důvody, dovolená, 

soustředění apod), požádají o tvé uvolnění zákonní zástupci třídního 

učitele. Týdenní a delší absenci žádají rodiče písemně, zároveň s třídním 

učitelem projednají, jakým způsobem si učivo doplníš.  

Jestliže se nezúčastníš vyučování z důvodu nemoci, lékařského vyšetření 

apod., musí tví rodiče do tří dnů oznámit třídnímu učiteli důvod 

nepřítomnosti. Písemnou omluvenku předložíš při prvním příchodu do školy.  

V odůvodněných případech má škola právo vyžadovat na omluvu tvé 

nepřítomnosti lékařské potvrzení.  

Odcházíš-li během vyučování ze školy, musíš předem předložit žádost     

o uvolnění třídnímu učiteli nebo vyučujícímu, z jehož hodiny nebo před 

jehož hodinou odcházíš. Žádost vyplní tvůj zákonný zástupce, formulář 

najdeš na www stránkách školy.  



 

 Za neomluvenou docházku bude považováno opuštění školy bez řádného 

uvolnění a nedoložení důvodů veškeré tvé nepřítomnosti v omluvném listě 

nebo na iskole do 14 kalendářních dnů po návratu do školy.   

 

 

13. Dbej na bezpečnost a předcházej úrazům.  

Chovej se tak, abys neohrozil zdraví a bezpečnost svoji ani spolužáků či 

jiných osob. Po schodištích a chodbách choď pomalu po pravé straně. Na 

sezení na chodbách jsou určeny lavičky, nesedej na zemi ani na topení, 

parapetech. Na schodištích se nezdržuj, do kabinetů, tělocvičny, auly      

a dílen nechoď bez doprovodu učitele. Do školy nenos věci, které by mohly 

ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu.                

Z bezpečnostních důvodů ve škole nemanipuluj s elektrickými a síťovými 

zásuvkami a nepřipojuj do nich vlastní zařízení. 

Po skončení vyučování se nezdržuj v budově školy bez svolení vyučujícího. 

Bez přítomnosti dospělého neotvírej okna. Řiď se řády učeben. Každý úraz 

hned ohlas nejbližšímu pedagogickému pracovníkovi. Úrazy ohlášené dodatečně 

nebudou sepsány.   

 

14. STOP návykovým látkám. 

Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, včetně 

alkoholických nápojů a kouření (i elektronických cigaret) v areálu školy je 

zakázáno. Z porušení tohoto ustanovení budou vyvozeny přísné sankce.  

 

 

15. Školní jídelna je tu pro tebe. 

Máš právo na polední přestávku, kdy se můžeš stravovat ve školní jídelně. 

Při přechodu do jídelny nespěchej, v jídelně se řiď pokyny dospělých       

a dodržuj hygienická a společenská pravidla stolování. Jídlo neodnášej 

z jídelny. 

 

 

 

16. Dodrţuj školní řád. 

Vážné porušení tohoto řádu ze strany žáka je důvodem k udělení kázeňského 

opatření, svolání výchovné komise s rodiči žáka a případně jednání         

s institucemi, ke kterým má škola oznamovací povinnost. 

 

 

II. Práva a povinnosti zákonných zástupců ţáka 

 

 

Zákonný zástupce žáka:  

 

- má právo informovat se na průběh a výsledky vzdělávání svého dítěte      

u vyučujících a třídních učitelů v době mimo vyučování po předchozí domluvě 

 

- má právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících nebo 

ředitele školy 

 

- má právo volit a být volen do školské rady  

 

- má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského 

poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání   

 

- má povinnost zajistit, aby žák řádně docházel do školy, v případě 

nepřítomnosti ve škole omluvit dítě podle bodu I/12 

 

- má povinnost zajistit, aby se žák účastnil vzdělávání v takovém 

zdravotním stavu, který neohrožuje jeho zdraví ani zdraví ostatních žáků, 

 

- má povinnost na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání 

závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte 



 

- má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních 

obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít 

vliv na průběh vzdělávání  

 

- má povinnost oznamovat škole osobní údaje, které jsou obsažené 

v dotazníku předkládaném školou v září každého školního roku (§ 28 odst.2   

a 3 školského zákona) a jejich veškeré změny 

 

 

 

 

Projednáno a schváleno pedagogickou radou 30. 8. 2018 

 

Projednáno a schváleno školskou radou dne 31. 8. 2018 

 

 

 

                                       PaedDr. Alena Kotrbová   

                                           ředitel školy      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


