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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZNICE, OKRES ZLÍN, příspěvková organizace 

Obecná ustanovení 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Březnice, okres Zlín, příspěvkové organizace, Březnice 
č. 15, 760 01 Zlín, podle § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v posledním znění, vydává tento Školní řád 
Základní školy Březnice (dále jen škola), jako její vnitřní předpis. 

Pravidla pro hodnocení chování a prospěchu ţáků vycházejí z § 30, odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb. o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský 
zákon) a ustanovení § 14 aţ 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání ve znění pozdějších 
předpisů v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a ţáků nadaných. 

Směrnice je umístěna v ředitelně školy, na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě 
školy podle § 30 školského zákona, prokazatelně s ní byli seznámeni ţáci, zaměstnanci školy i 
zákonní zástupci ţáků. 

Všechna ustanovení tohoto řádu jsou pro všechny výše zmíněné osoby obecně platná ve škole, na 
akcích organizovaných školou, ve školní druţině a ve školní jídelně. Speciální podrobnosti k výkonu 
práv a povinností ţáků, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců školy ve školní druţině a ve školní 
jídelně upravují samostatné řády těchto zařízení, tyto řády jsou součástí organizačního řádu školy. 

" Školní řád základní školy" 
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Tento řád upravuje : 

1) Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných 
zástupců ve škole /§30 odst. 1 písm. a) školského zákona/ 

2 ) Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole 
/§ 30 odst. 1 písm. a) školského zákona 

3 ) Provoz a vnitřní režim školy,/ § 30 odst. 1 písm. b) školského zákona/ 

) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků školy a jejich 4 
ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 
nepřátelství nebo násilí / § 30 odst. 1 písm. c) školského zákona,/ 

5) Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků/§30 odst. 1 
písm. d) školského zákona/, 

6) Vzdělávání , informace o chování a vzdělávání žáků 

7) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy, /§ 30 odst. 2 
školského zákona/ 

8 ) podmínky ukládání výchovných opatření/ §31 školského zákona/ 

) Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování / § 22 odst. 2 9 
písm. b), odst. 3 písm. d), § 50 odst. 1, § 67 odst. 3 školského zákona/ 

10) poučení o povinnosti dodržovat školní řád / § 22 odst. 1 písm. b). § 
30 odst. 3 školského zákona/ 

" Školní řád základní školy" 

Struktura školního řádu 
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1 ) Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich 
zákonných zástupců ve škole 
Práva žáků a jejich zákonných zástupců, 

Žáci mají právo: 
a) na vzdělávání a školské služby v rozsahu poskytovaném školou, 

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání; toto právo mají také zákonní zástupci 
nezletilých žáků, 

c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž 
jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. 

d) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech 
týkajících se jejich vzdělávání ve škole; toto právo mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. 

e) Vyjadřovat svobodně svůj názor ve všech věcech, které se týkají žáků, tento názor musí být 
vyjádřen adekvátní formou, 

f) být ochráněn před fyzickým nebo psychickým násilím 

g) obracet se se svými problémy na třídního učitele nebo výchovného poradce přímo nebo 
prostřednictvím schránky důvěry, 

h) na zvláštní péči v odůvodněných případech 
(nemoc, přiznaná podpůrná opatření, mimořádné schopnosti a talent). 

Rodiče (zákonní zástupci) mají právo zejména na: 
a) svobodnou volbu školy pro své dítě, 

b) informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole, 

c) informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

d) nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy, 

e) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení 
v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona, 

f) u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a 
metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných 
podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského 
poradenského zařízení, 

g) volit a být voleni do školské rady, 

h) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka, 

" Školní řád základní školy" 
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i) požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. 

Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců, 

Žáci jsou povinni 
a) Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky, při ní v míře 
odpovídající okolnostem 

b) dodržovat školní předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním 
řádem, 

d) dodržovat denní rozvrh; svévolný odchod je považován za neomluvenou absenci 

f) připravovat se na výuku, nosit do školy školní potřeby a pomůcky 

g) chovat se slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbát pokynů pedagogických a provozních 
pracovníků, dodržovat školní řád; chovat se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob, 

h) chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činností organizovaných 
školou; účast na vyučování nepovinných předmětů je pro přihlášené žáky povinná; odhlásit se 
může vždy ke konci pololetí, 

ch) chodit do školy vhodně a čistě upraveni a oblečeni; 

i) zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržovat své místo, třídu i ostatní školní 
prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením; nosit do školy učebnice a školní 
potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů, 

j) před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštět školní budovu 
bez vědomí vyučujících (v době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením 
vyučujících a pod jejich dohledem), 

k) chránit své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví 
škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých 
látek), 

l) řádně a systematicky se připravovat na vyučování, 

m) plní pravidla používání informačních komunikačních technologií, internetu 

n). Žák je povinen být v případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky 
dýchacích cest a používat je předepsaným způsobem. 

" Školní řád základní školy" 
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Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni 

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy, 

b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání 
žáka, 

c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných 
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

d) Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději 
do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, jak při prezenční výuce, tak při 
distančním vzdělávání. 

e) Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování, a to 
i v jeho distanční formě. 

f) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle zákona ( 1)§ 28 odst 2, 3 zák.č. 561/2004 
Sb.,školský zákon) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, 
a změny v těchto údajích. 

. 

Práva a povinnosti zaměstnanců školy 

Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlížejícími zaměstnanci školy 
zajištěna kontrola nad žáky i nad přicházejícími osobami. 

- 

- 

Zaměstnanci přicházejí, odcházejí a používají určený vchod do budovy školy . 

ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím 
data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé 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, 
shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před 
neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, 
nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat. 

- 

- 

Plně zodpovídají za jejich bezpečné používání – zajištění (příp. uzamčení např. školní 
kuchyně) během provozní doby a uzamčení po ukončení pracovní doby. Taktéž zodpovídají 
za uzavírání oken a vypnutí všech spotřebičů po skončení pracovní doby. 

V případě návštěvy cizí osoby zjistí důvod návštěvy a zajistí dohled nad touto osobou po 
celou dobu jejího pohybu v prostorách školy (platí též pro zásobování, návštěvy revizního 
technika, PNS apod.). Po ukončení návštěvy ji doprovodí ke vchodovým dveřím, které opět 
zajistí proti vniknutí cizích osob. 

" Školní řád základní školy" 
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2 ) Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se 
zaměstnanci ve škole 

a) Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a 
na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování 
základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se 
vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v 
souvislosti s činností školy, hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo 
jinému zaměstnanci školy. 

b)Pokud se žák cítí v jakékoli nepohodě nebo má nějaké trápení, má právo požádat o pomoc nebo 
radu kohokoliv z pracovníků školy 

c) Pokud se žák cítí nějakým způsobem ohrožen ze strany spolužáků, oznámí tuto skutečnost 
třídnímu učiteli, nebo řediteli školy, popřípadě písemně do schránky školy určené k těmto 
účelům 

d) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo školského 
zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem. 
Za hrubé porušení školního řádu jsou považovány projevy šikanování, tj. cílené a opakované 
ubližující agresivní útoky. Stejně tak sem mohou patřit i mírné formy psychického útlaku, které 
byly již dříve prokázány a znovu se opakují. 
O konkrétním výchovném opatření rozhoduje ředitel školy po projednání v pedagogické radě. 
V úvahu připadá napomenutí, důtka třídního učitele , důtka ředitele školy, snížený stupeň 
z chování. 

3 ) Provoz a vnitřní režim školy 

Režim činnosti ve škole 

a). Školní budova se pro žáky otevírá pod dohledem pracovníků školy v 7.30 hodin dopoledne. 
Na základě písemné žádosti je umožněn vstup a zajištěn dohled nad žáky od 6.45 hodin. 
Ostatním žákům je umožněn vstup do budovy 30 minut před začátkem dopoledního 
vyučování. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad 
nimi zajišťují pedagogický dohled. 

b) Režim vyučovacích hodin a přestávek, rozvrh při prezenční výuce, rozdělení žáků do tříd se 
nevztahuje na distanční vzdělávání, zde jsou respektována specifika tohoto způsobu vzdělávání 

c) Žáci se shromažďují před budovou školy a vstupují do šatny určeným vchodem. V šatně odkládají 
svrchní oděv a obuv. Nenechávají zde v průběhu vyučování žádné cenné věci (peníze, šperky, 
hodinky, mobilní telefony, tablety). Žáci vstupují do prostor chodby přezutí - k přezutí nesmí sloužit 

" Školní řád základní školy" 



  
  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZNICE, OKRES ZLÍN, příspěvková organizace 

z důvodů hygienických a provozních sportovní obuv nebo přezůvky s volnou patou a takový druh 
obuvi, která zanechává tmavé stopy. 

č) Po převlečení v šatně v 7.50 opouštějí žáci její prostor a odcházejí do tříd. V průběhu vyučování je 
vstup do šaten žákům povolen pouze se svolením vyučujícího. Ve třídách jsou žáci na místech a 
chystají se na výuku. Po celou dobu pobytu žáků ve školní budově je nad nimi zajištěn pedagogický 
dohled. Přehled dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde je dohled zajišťován. 

d) Vyučování začíná v 8.00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat 
dříve než v 7 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a 
přestávek. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyučovací hodina trvá 45 minut. 

ď) Žák pozorně sleduje a aktivně se účastní vyučování, dbá pokynů vyučujícího. 
Ve vyučování se žák hlásí, naslouchá ostatním, nevykřikuje a neskáče druhému do řeči. 

e) V době vyučování se žáci nezdržují na chodbách, v šatně a na sociálním zařízení. 

f) Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování a plní zadané domácí úkoly. 

g) Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisejí s výukou a které by mohly ohrozit zdraví a 
bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty včetně šperků a mobilních telefonů a chytrých 
hodinek ve škole neodkládá, pouze na pokyn vyučujícího, který je po stanovenou dobu převezme do 
úschovy a zajistí jejich bezpečnost. Mobilní telefon, chytré hodinky nebo tablet může žák přinést do 
školy jen s vědomím zákonných zástupců a na vlastní riziko. Po celou dobu výuky musí být přístroje 
vypnuty. Chytré hodinky nevyužívá v době vyučování k volání. 
 
 
 
h) Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se 
zařazuje přestávka v délce 20 minut. 
 
ch) Přestávky žáci využívají k odpočinku, občerstvení a přípravě na následující vyučovací hodinu . 
 
i) Na chodbách a schodišti se žáci pohybují ohleduplně a ukázněně, neběhají a dbají zvýšené 
opatrnosti a bezpečnosti. 
 
j) V době přestávek platí pro žáky zákaz zdržovat se v prostorách šatny. Rovněž platí zákaz zdržovat 
se na sociálním zařízení déle než po dobu nezbytně nutnou. 
 
k) V době přestávek nebo před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí 
školní budovu bez vědomí vyučujícího. V době mimo vyučování zůstávají žáci v prostorách školy jen 
se svolením vyučujícího, který nad nimi zajistí dohled. 
 
l) O všech přestávkách je umožněn pohyb žáků mimo třídu. 
 
m) 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. 
 
n) Po skončení vyučování odvádí učitel žáky z uklizené učebny do jídelny na oběd. 
 
ň) Organizace předávání žáků do školní družiny, jejich stravování ve školní jídelně a odchod domů se 
řídí vnitřním řádem ŠD a provozním řádem ŠJ. 
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o) Po obědě se žáci převléknou v šatně a odcházejí ze školy domů nebo přecházejí pod dohledem p. 
vychovatelky či jiného dohlížejícího pracovníka do školní družiny. 

p) V šatně a na chodbách se žáci chovají ukázněně a dbají pokynů vyučujícího nebo ostatních 
zaměstnanců školy. 

q).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. 

r) Vstup zákonných zástupců a dalších osob do školy během vyučování i mimo ně je pečlivě 
monitorován. Škola je uzamčena, opatřena elektrickým vrátným. Zákonný zástupce nemá 
právo požadovat otevření dveří hlavního vchodu po žákovi. 

ř) Služba z řad žáků a pedagogů odvede cizí osobu ,popřípadě zákonného zástupce do 1. patra 
k řediteli školy. 

s) Vstup do budovy školy cizím osobám bez ohlášení není povolen. 

š) Vjezd do areálu školy osobním automobilem je možný jen se souhlasem ředitele školy. 

t). Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30. 

ť). Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, 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. 

u). Nejvyšší počet žáků ve skupině je 30. 

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

w). Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících 
činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům a studentům nezbytné 
informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

x). Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 11, 
vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. 

y). Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7.30 do 16 10 hodin. 

z). V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních 
a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. 
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ž) Délku výuky a přestávek stanovuje pedagog při distančním vzdělávání podle charakteru 
činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků, jejich schopnostem a 
reakcím. Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí on-line výukou u žáků 
3 . -5.ročníku a off-line výukou, bez kontaktů přes internet, a to buď předáváním písemných 
materiálů poštou či osobním vyzvedáváním, telefonicky, - individuálními konzultacemi žáků a 
pedagogických pracovníků, - komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků, 
- zveřejněním zadávaných úkolů a následným zveřejněním správného řešení, - informováním 
žáka o jeho výsledcích, uplatňováním zejména formativního hodnocení, a vedení žáka k 
sebehodnocení - pravidelnou a průběžnou komunikací s žákem, způsobem odpovídajícím jeho 
možnostem, technickému vybavení a rodinným podmínkám. Při distančním vzdělávání nelze 
realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční výuku, škola se zaměří především na 
stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce. Priority ve vzdělávání budou 
operativně určovány podle délky distanční výuky, zda půjde o krátkodobé či dlouhodobé zákazy 
přítomnosti žáků ve školách. Veškeré změny ve vzdělávacím obsahu a tematických plánech, 
přesuny učiva, vypuštění učiva škola eviduje a využije pro případné úpravy vzdělávání v dalším 
období a úpravy svého školního vzdělávacího programu. 

Režim při akcích mimo školu 

s). Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje 
vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým 
pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým 
pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 

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

t). 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 ředitel 
školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo 
budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem 
na zajištění BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením v měsíčním plánu školy, kde 
zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména doprovázejících osob. 

u). 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 
prostřednictvím minizpravodaje s návratkou nebo v deníčku. 

v). 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. 
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x). Škola má zařazenu do školního vzdělávacího programu základní plaveckou výuku. 
Uskutečňuje ji v rozsahu celkem 40 vyučovacích hodin v druhém a třetím ročníku. 

y). Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně 
hodnocení na vysvědčení. 

z). 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. 

Dohled nad žáky 

a) Žáci školy jsou povinni být 10 minut před začátkem vyučování v příslušné třídě 

b) Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů je 
vyvěšen v chodbě školy v 1. patře . 

c) Dohled nad žáky je zahájen 15 minut před začátkem vyučování a ukončen 5 minut po ukončení 
vyučování (dopolední části) a je prováděn ve společných prostorech školy a ve třídách k tomu 
určeným pedagogem. 

d) Dohled nad žáky (strávníky) v zařízení školního stravování v době určené na oběd je zajištěn k 
tomu určeným pedagogem. 

e) V době mimo vyučování se mohou žáci zdržovat jen v určených prostorech školy a to jen se 
svolením k tomu pověřeného pedagoga. 

Chování v době mimo vyučování 

a) Žáci se v době mimo vyučování chovají na veřejnosti tak, aby vhodným způsobem 
reprezentovali školu a nepoškozovali svým jednáním její jméno. 

4 ) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 
školy a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a 
před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

a). Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek 
svůj ani jiných osob. 

b) Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není 
vykonáván dohled způsobilou osobou. 
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c) Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a 
bezpečnost jeho nebo jiných osob; cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů, 
odkládá pouze na místa k tomu určená, to znamená na pokyn vyučujících, kteří je po 
stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost, 

d) Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásí bez zbytečného 
odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy. 

e) Žákům je zakázáno manipulovat se zámky, elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým 
vedením bez dohledu učitele. Z bezpečnostních důvodů se žákům o přestávkách zakazuje otevírání 
či zavírání oken a sezení na okenních parapetech . 

f) Při výuce v tělocvičně, na pozemcích zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro 
tyto učebny, dané řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné 
poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první 
hodině chyběli. O poučení žáků provede vyučující záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO 
se provádí rovněž před každou akcí mimo školu. 

g) Projevy násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., při kterých by se dopouštěli 
jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou 
takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a 
jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost 
dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich 
zákonné zástupce. 

h) Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťují její zaměstnanci, pedagogičtí i nepedagogičtí. 
Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví žáků určit pouze tehdy, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 

ch) Pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru 
dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola 
odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, přestávek a 
stravování. 

i) Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími 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 zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu. 

j) Šatny s odloženými svršky žáků jsou uzamčeny, klíče od šaten mají žákovské služby třídy 
určené třídním učitelem. Třídní učitelé určí služby žáků tak, aby bylo možno toto opatření 
dodržovat i během dělené a odpolední výuky žáků. Uzamčení všech šaten průběžně kontroluje 
školník a uklizečka školy. 

k) Po poslední vyučovací hodině dopoledního vyučování vyučující předává žáky, kteří jsou přihlášeni 
do školní družiny, vychovatelce školní družiny. Ostatní odvádí do šaten a stravující se žáky pak do 
školní jídelny. Dohled v šatnách nad žáky odcházejícími z budovy vykonává pedagog nebo pověřený 
pracovník. 
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l) Vnášení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek je v prostorách školy a při akcích 
pořádaných školou přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno jako hrubé porušení 
školního řádu. V této souvislosti využije ředitelka školy všech možností daných mu příslušnými 
zákony včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto 
zákazu podílely. Ředitelka školy nebo jí pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce 
žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních v tomto směru a zároveň je seznámí 
s možnostmi odborné pomoci. V případě podezření na výskyt omamné látky nebo při podezření na 
užití omamné látky žákem vychází škola z metodického doporučení MŠMT k primární prevenci 
rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 21291/2010-28. 

m) Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni 
přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro 
jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům a 
studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

n) Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat 
první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy. 

o) Škola vede evidenci úrazů žáků, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a 
institucím. 

p) Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, 
nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností 
informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit 
vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez 
zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k 
lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý 
žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do 
zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře. 
Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz 
ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. 
Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o 
něm dověděl první. 

q) Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dohledu 
dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. 
Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, 
přestávek. 

r) 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.“ 
 
s) Žákům a studentům je zakázáno do školy vnášet a ve škole užívat návykové látky a jedy a 
takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují. 
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Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů užívání návykových látek v prostorách 
školy v době školního vyučování, včetně všech školních akcí i mimoškolní činnosti. 

Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků před škodlivými účinky návykových látek 
v prostorách školy v době školního vyučování, včetně veškerých školních akcí. 

Školním řádem školy jasně vymezit zákaz užívání návykových látek ve škole, jejich nošení 
do školy. 

Působit na žáky v oblasti primární prevence užívání návykových látek. 
 
Tabákové výrobky 

Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. Kouřit zde nesmějí 
žádné osoby a není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená. 

1. V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého   
    žáka. 

Alkohol 

Tímto školním řádem škola stanoví zákaz užívání alkoholu v prostorách školy v době 
školního vyučování i na všech akcích školou pořádaných. 

Krádeže, vandalizmus 

Krádeže, zejména mobilních telefonů, a ničení školního majetku jsou nejčastějšími formami 
protiprávního jednání, se kterými se lze v prostředí škol setkat. 

Jak postupovat preventivně proti krádežím 

Krádeže jsou protiprávním jednáním, a jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude tuto 
skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho 
zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil. 

Nošení cenných věcí (zejména věcí malých rozměrů) do školy je rizikové chování, které 
může vést k jejich odcizení. Škola žákům doporučuje cenné věci, které nesouvisí 
s vyučováním a vzděláváním, nemají žáci do školy nebo školského zařízení nosit, případně je 
mohou odkládat na místo k tomu určené (uzamčená ředitelna). 

Pedagogové vedou žáky k tomu, aby dokázali protiprávní jednání rozpoznat, byli všímaví 
vůči svému okolí a v případě, kdy budou svědky takového jednání, ohlásili věc 
pedagogickému pracovníkovi školy. 

Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem 

O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného. Věc předat orgánům činným 
v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR), nebo poučit poškozeného 
žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto možnost. V případě, že je znám pachatel, je třeba 
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nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany a současně věc předat orgánům činným v trestním 
řízení. 

Jak postupovat preventivně proti vandalismu 

Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola 
požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti. V poučeních 
o bezpečnosti a ochraně zdraví je třeba se problematice vzniklých škod věnovat a žáky 
opakovaně upozorňovat na jednání, které k poškození majetku vede a jak se takovému jednání 
vyhnout. 

Jak postupovat při vzniku škody 

Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a pokusit 
se odhalit viníka. V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) 
vymáhat náhradu škody. 

Evidence úrazů 

1 ) Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad žáky 
dohled. Pokud byl úraz ohlášen dodatečně žákem nebo jeho zákonnými zástupci, záznam 
provádí opět zaměstnanec, během jehož dohledu k úrazu údajně došlo, nebo třídní učitel. 

2 ) V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků (dále jen "úraz"), ke kterým došlo při vzdělávání a 
s ním přímo souvisejících činnostech, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola 
(školské zařízení) o úrazu dozví. 

3 ) Při úrazech smrtelných a úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole nebo 
školském zařízení, vyhotovuje škola obdobným postupem záznamy o úrazu na předepsaných 
formulářích. Pro účely školských předpisů se smrtelným úrazem rozumí takové poškození 
zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho 
roku od vzniku úrazu. Záznam o jakémkoli úrazu, i evidovaném v knize úrazů, se vyhotoví také 
na žádost zákonného zástupce žáka nebo zřizovatele, zdravotní pojišťovny žáka, příslušného 
inspektorátu České školní inspekce anebo místně příslušného útvaru Policie České republiky. 
Škola (školské zařízení) vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole nebo 
školském zařízení, záznam, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za 
bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno vyhotovení záznamu o 
úrazu předá škola nebo školské zařízení v případě nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci. 

4 ) Hlášení úrazu. O úrazu nezletilého žáka podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného 
odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci. Pokud nasvědčují zjištěné skutečnosti tomu, že v 
souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, 
podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru 
Policie České republiky. Dále o úrazu podá škola nebo školské zařízen bez zbytečného odkladu 
hlášení pojišťovně, u které je škola nebo školské zařízení pojištěno pro případ své odpovědnosti 
za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků, pokud škola nebo školské zařízení má takové pojištění 
sjednáno. 
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5 ) Záznam o úrazu, jehož důsledkem byla nepřítomnost, nebo pokud je pravděpodobné, že 
žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, 
zasílá škola (školské zařízení) za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne 
následujícího měsíce - zřizovateli, zdravotní pojišťovně žáka a příslušnému inspektorátu České 
školní inspekce. 

6 ) Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola (školské zařízení) navíc ještě místně příslušnému 
útvaru Policie České republiky, a to do 5 pracovních dnů po podání hlášení podle předchozího 
odstavce. 

7 ) Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem 
evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu, podléhají režimu 
ochrany osobních údajů podle planých právních předpisů. 

5 ) Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 

a) Žákům základních škol jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v 
seznamu podle školského zákona. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání tyto učebnice a 
učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a 
učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně 
pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej 
na konci roku v řádném stavu. 

b) V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být žákům zapůjčeny 
technické prostředky školy pro digitální komunikaci (tablet, sluchátka, notebook…), tento 
majetek je zapůjčen uzavřením smlouvy o výpůjčce. 

c) Žáci šetrně zacházejí se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. 

d) V případě poškozené nebo ztracené učebnice přinese žák novou učebnici. 

e) Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění 
svých věcí. 

f) U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných 
osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Pokud byl vznik 
škody umožněn nedostatečným dohledem nad žákem, na náhradu škody od rodičů není právní 
nárok. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody 
hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče. 

g) Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. V odůvodněných 
případech mohou mít mobilní telefony, které jsou povinni odkládat k vyučující, která zajistí 
jejich úschovu. 
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h)Žákům je zakázáno : 
- 
- 
- 

vpouštět do budovy školy cizí osoby 
manipulovat se zámky školy, tříd nebo jiných místností školy 
zasahovat do elektrického zařízení 

6 ) Vzdělávání , informace o chování a vzdělávání žáků 

Vzdělávání ve škole se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu Škola pro děti – škola 
hrou , verze č. 6/2017. Vzdělávání vychází ze zásady svobodného šíření poznatků, které vyplývají z 
výsledků soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání stanovenými 
školským zákonem. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni uplatňovat účinné pedagogické přístupy a 
metody a zohledňovat vzdělávací potřeby jednotlivých žáků. Žáci se speciálními vzdělávacími 
potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními mají právo na speciální péči. 

Individuální vzdělávání 
O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitelka školy, kam byl žák přijat k plnění 
povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. 
K žádosti je nutné doložit i vyjádření školského poradenského zařízení. 

Ředitelka školy povolí individuální vzdělávání žákovi I. stupně pokud: 

- 
- 

jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání, 
jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání, zejména podmínky 

materiální a ochrany zdraví žáka, 
- 
- 

osoba, která bude dítě vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, 
jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty, podle nichž se má žák vzdělávat. 

Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do 
níž byl přijat k plnění povinné školní docházky – viz oddíl 7 Pravidla pro hodnocení výsledků 
vzdělávání žáků školy. 

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou učebních 
pomůcek a základních školních potřeb podle § 27 odst. 3 a 6, speciálních učebnic a 
kompenzačních učebních pomůcek podle § 16 odst. 7 a výdajů na činnost školy, do níž byl žák 
přijat k plnění povinné školní docházky. 
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7 ) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
školy 

Při hodnocení ve škole usilujeme o to, abychom u žáků nevyvolávali stres a negativní emoce, čímž 
by mohlo docházet k blokování procesu učení. Proto je třeba, aby hodnocení bylo nestranné, 
objektivní a spravedlivé. Tak potom může dojít k vytvoření pocitu bezpečí, který je základní 
podmínkou pro efektivní učení. 

Obecná pravidla hodnocení žáka 

- 

- 

Hodnocení je jednoznačné: Je pravdivé, nezkreslené, dá se dokázat, je spolehlivé (stejné 
hodnocení několika posuzovatelů), je objektivní. 

Hodnocení je srozumitelné: Je informativní, obsažné, žák i rodič mu rozumí, ví, na základě 
čeho bylo vysloveno, co bylo jeho příčinou, k čemu má pomáhat, má predikační platnost. 

- 

- 

- 

Hodnocení je srovnatelné s předem stanovenými kritérii: věcné a všestranné. 

Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 

Důležitou vlastností hodnocení je také jeho efektivnost: Je účelné, přiměřeně, nepřetěžuje 
a neobtěžuje ani žáky ani učitele. 

- 

- 

Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje 
přiměřenou náročnost, objektivitu a pedagogický takt vůči žákovi. 

Případné zaostávání žáků v učení a problémy v jejich chování a prospěchu se projednávají na 
pedagogické radě. Vyučující sdělí výsledky žákovi a prokazatelným způsobem také 
zákonnému zástupci žáka. 

- 

- 

Hodnocení chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s ostatními vyučujícími na 
pedagogické radě. Kritériem pro hodnocení chování je dodržování pravidel chování (školní 
řád) a obecných norem chování. Při hodnocení chování se přihlíží k věku, morální a 
rozumové vyspělosti žáka. 

Shromažďování podkladů pro hodnocení je významnou součástí hodnocení. K hodnocení 
žáků slouží tyto podklady: 

 
 
 
 
 
 

Žákovské knížky 
Záznamové archy 
Psaní a ukládání písemných prací 
Zaznamenávání průběžného hodnocení učitelem (při čtvrtletním hodnocení) 
Záznamy ze schůzek s rodiči 
Způsob ukládání dokladů v portfoliu žáka 
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Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole 

1 ) Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci a jejich zákonní zástupci byly včas informováni o průběhu 
a výsledcích vzdělávání. 

2 ) Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi 
výpis z vysvědčení. 

3 ) O způsobu hodnocení žáků rozhoduje ředitelka školy se souhlasem školské rady. 
Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen 
klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. " 

4 ) 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. 

5 ) 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. 

6 ) 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 dvou měsíců po 
skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí 
nehodnotí. Na vysvědčení se uvádí místo hodnocení slovo „nehodnocen/a“. 

7 ) 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 ředitelku školy o přezkoumání výsledků 
hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitelka školy, pak krajský úřad. Pokud 
není dále stanoveno jinak, ředitelka 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 ředitelky školy nebo 
krajského úřadu. 

8 ) V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo 
předmětů výchovného zaměření, posoudí ji ředitelka školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu 
ředitelka školy, krajský úřad, včetně dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka 
stanovených podle § 30 odst. 2. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitelka 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 ředitelky 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 ročník opakoval. 

9 ) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Pochvaly, jiná 
ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitelka školy nebo třídní učitel. 

10) Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu 
o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, je uplatňováno především formativní 
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hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením. Po uzavření určitých celků 
učiva je provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva tohoto celku. 
Výsledky vzdělávání prezenční formou jsou dokládány i písemnými pracemi žáka (testy, 
prověrky), při distanční výuce výsledky jeho práce ukládány ve formě osobního portfolia, v 
listinné, nebo digitální podobě. Zapojení žáka či nedostačující míra zapojení do distanční výuky 
se neodrazí v hodnocení klasifikačním stupněm. 

1 1.) Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně, pravidelně ve 
stanovených intervalech, chatem, videohovory, které nahrazují klasické třídní schůzky, případně 

písemnou korespondencí, telefonicky, osobně. - 

Stupně hodnocení prospěchu 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 
školním vzdělávacím programem se hodnotí v případě klasifikace na vysvědčení stupni prospěchu: 

a) 1 - výborný, 
b) 2 - chvalitebný, 
c) 3 - dobrý, 
d) 4 - dostatečný, 
e) 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 ve školním vzdělávacím programu pro jednotlivé 
předměty, 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 se použije pro zápis stupně hodnocení číslice. 

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

a) prospěl (a) s vyznamenáním, 
b) prospěl (a), 
c) neprospěl (a) 
d) nehodnocen (a) 

a) 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. 
V případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje 
škola dle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 1 písm. e). 

" Školní řád základní školy" 



  
  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZNICE, OKRES ZLÍN, příspěvková organizace 

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

c) 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, 

d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených 
školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a 
matematika. Při klasifikaci výsledků v těchto vyučovacích předmětech vychází vyučující z požadavku 
standardu základního vzdělání. Při klasifikaci sleduje zejména: 

 

 

 

ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, 
zákonitostí a vztahů, 
kvalitu a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické 
činnosti, 
schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických 
úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí, 
kvalitu myšlení, především jeho logiku, samostatnost a tvořivost, 
aktivitu v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 
přesnost, výstižnost a odbornou i jazykovou správnost ústního a písemného projevu, 
kvalitu výsledků činností, 

 
 
 
 
 osvojení účinných metod samostatného studia. 

Klasifikace ve vyučujících předmětech s převahou praktického zaměření. 

Převahu praktické činnosti mají na 1. stupni základní školy pracovní činnosti. 

Při klasifikaci sleduje vyučující zejména: 
 
 
 
 
 
 
 
 

vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, 
osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, 
využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 
aktivitu, samostatnost, tvořivost, iniciativu v praktických činnostech, 
kvalitu výsledků činností, 
organizaci vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, 
dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí, 
hospodárné využívání surovin, materiálů, 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova. 
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Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených 
lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. 
Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních 
osnov hodnotí: 
 
 
 
 
 
 
 

stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 
osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace 
poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 
kvalita projevu, 
vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 
estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti, 
v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná tělesná zdatnost, 
výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví. 

Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií 

1 ) O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitelka školy se 
souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě. 

2 ) Třídní učitelka 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. 

3 ) U žáka se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními rozhodne 
ředitelka školy o použití slovního hodnocení na základě doporučení školského poradenského 
zařízení a na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Tato žádost musí být podána nejpozději v 
prvním měsíci každého pololetí 

4 ) 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. 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. Slovní hodnocení je umožněno i žákům, kteří se 
vzdělávají individuálně/ domácí vzdělávání/ 

5 )Slovní hodnocení lze použít i dohodnocení chování. 

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

Sebehodnocení je důležitou součástí procesu hodnocení. Je jednou z výchovných metod. Žáci jsou 
navykáni na situaci, kdy hodnocení pedagogem, skupinou či jiným žákem bude předcházet 
sebehodnocení, s nímž bude vnější hodnocení konfrontováno. Žák si tak porovná svůj pohled na 
sebe sama, na své výkony s pohledy pedagogů a ostatních spolužáků. Zapojování žáků do procesu 
hodnocení zajišťují pedagogičtí pracovníci, kteří vedou žáky k tomu, aby se při sebehodnocení učili 
používat odpovídajících kritérií pro hodnocení, všímali si toho, co je významné a podstatné. Při 
sebehodnocení se žák snaží vyjádřit: 
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co se mu daří 
jak bude pokračovat dál 
co mu ještě nejde 
proč tomu tak je 

1 ) Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným věku 
žáků. 
2 
3 
4 
5 

) Sebehodnocení posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků. 
) Pedagogové vedou žáka, aby komentoval své výkony a výsledky (v průběhu daného období. 
) Žáci si vedou portfolia, do kterých si zakládají své práce a svá sebehodnocení. 
) Žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen klasifikací, 

musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý prostředek učení 

Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení 

Ovládnutí učiva 

1 
2 
3 
4 
5 

- Výborný 
– Chvalitebný 
– Dobrý 
- Dostatečný 
- Nedostatečný 

ovládá bezpečně 
ovládá 
v podstatě ovládá 
ovládá se značnými mezerami 
neovládá 

Myšlení 

1 
2 
3 
4 
5 

- Výborný 
– Chvalitebný 
– Dobrý 
- Dostatečný 
- Nedostatečný 

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

Vyjadřování 

1 
2 
3 
4 
5 

- Výborný 
– Chvalitebný 
– Dobrý 
- Dostatečný 
- Nedostatečný 

výstižné a poměrně přesné 
celkem výstižné 
myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 
myšlenky vyjadřuje se značnými potížemi 
nedokáže se samostatně vyjádřit, odpovídá nesprávně 

Celková aplikace vědomostí 

1 
2 
3 
4 
5 

- Výborný 
– Chvalitebný 
– Dobrý 
- Dostatečný 
- Nedostatečný 

užívá vědomostí spolehlivě,pracuje samostatně,přesně 
dovede používat vědomosti ,dopouští se malých chyb 
řeší úkoly s pomocí učitele, odstraňuje chyby 
dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 
praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 
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Aktivita, zájem o učení 

1 
2 
3 
4 
5 

- Výborný 
– Chvalitebný 
– Dobrý 
- Dostatečný 
- Nedostatečný 

aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 
učí se svědomitě 
k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 
malý zájem o učení, potřebuje stále podněty 
pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné 

Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

1 ) Škola přijímá podle svých možností k základnímu vzdělávání i žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami. 

2 ) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných 
se řídí vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

3 )Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých 
vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě 
s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření prvního až pátého stupně. 
Podpůrná opatření představují podporu pro práci pedagoga se žákem, kdy jeho vzdělání v různé 
míře vyžaduje upravit průběh jeho vzdělávání. Cílem úprav je především vyrovnávat podmínky ke 
vzdělávání žáka, které mohou být ovlivněny mírnými problémy nebo závažnými obtížemi, které jsou 
způsobeny nepřipraveností žáka na školu, odlišnými životními podmínkami a odlišným kulturním 
prostředím , ze kterého žák vstupuje do vzdělávání. Početnou skupinu představují také žáci 
s nepříznivým aktuálním zdravotním stavem, který může ovlivňovat vzdělávání žáků nebo zdravotní 
postižení žáka. 

4 ) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními mají právo na 
vytvoření nezbytných podmínek pro vzdělávání, klasifikaci a hodnocení (dle zapracovaných 
doporučení v Plánu pedagogické podpory nebo v Individuálním vzdělávacím plánu žáka). 

5 ) Třídní učitelka sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního 
přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace. 

6 ) Vyučující respektuje doporučené způsoby práce a hodnocení žáka, popsané ve zprávě a 
doporučení školského poradenského zařízení. 

7 ) Podle druhu postižení využívají vyučující speciální metody, postupy, formy a prostředky 
vzdělávání a hodnocení, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální učebnice a 
didaktické materiály. 

8 ) Plán pedagogické podpory(PLPP) – podpůrné opatření prvního stupně sestavuje třídní učitel 
nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu. Tento plán sestavuje za pomoci výchovného 
poradce / ředitelky školy/. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat 
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rozhovory s jednotlivými vyučujícími s cílem najít a určit metody práce s žákem. Cílem rozhovorů 
bude určit způsob kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce / ředitelka školy/ 
stanoví termín přípravy PLPP a zorganizuje společné schůzky se zákonnými zástupci žáka, pedagogy, 
vedením školy a žákem. 

9 ) Při vzdělávání s lehkým mentálním postižením je třeba zohledňovat jejich specifika- problémy 
v učení, ve čtení, nepřesné vnímání času,, problémy s porozuměním významu slov, krátkodobá 
paměť apod. 

1 0)Mezi podpůrná opatření, která se kromě běžných pedagogických opatření ve vzdělávání žáků 
s lehkým mentálním postižením osvědčují, patří například posilování kognitivních schopností 
s využitím dynamických a tréninkových postupů, intervence s využitím speciálně pedagogických 
metodik, pravidelné doučování ve škole, podpora přípravy v rodině. 

Hodnocení nadaných žáků a mimořádně nadaných žáků 

1 ) Za nadaného žáka se považuje především žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání 
s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, 
manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Je to především žák, jehož rozložení 
schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo 
v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo 
sociálních dovednostech. 

2 ) Třídní učitelka přiděluje žákovi úkoly, které vyžadují větší kombinační schopnosti , sestavuje 
Individuální vzdělávací plán ( IVP),spolupracuje s rodiči mimořádně nadaného žáka. 

3 ) Nadaní žáci jsou na I. stupni integrováni do tříd vyšších ročníků a na určité předměty jsou 
segregováni do skupinky napříč ročníkem. Do této skupiny jsou zařazováni na základě schválené 
žádosti zákonných zástupců žáka a odborného posudku odpovídajícího školského poradenského 
zařízení. Cílem takto koncipované výuky mimořádně nadaných žáků je poskytnout jim dostatečné 
možnosti k jejich rozvoji. Při splnění základních požadavků na obsah učiva je žákům umožněno 
pracovat na nadstandardních úkolech, věnovat se zajímavým projektům, poznávat týmovou práci, 
najít si nové cesty svého vývoje. 

4 ) Při hodnocení nadaného žáka je potřeba uplatňovat individuální přístup, neporovnávat jeho 
výkony s ostatními, ale hodnotit pouze jeho vlastní výsledky, podporovat jeho iniciativu a 
originalitu, akceptovat různé způsoby řešení, uplatňovat flexibilitu pro kritéria hodnocení, 
pozitivnost a zásadu diskrétnosti. Sebehodnocením vytvářet reálný postoj žáka ke svému výkonu a k 
sobě samému. 

5 ) Hodnocení nadaných a mimořádně nadaných žáků je realizováno na základě doporučení 
školského poradenského zařízení. 

6 ) 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. 
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Hodnocení žáků individuálně vzdělávaných 

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. 

Základní pravidla pro použití klasifikace: 

 
 

Při klasifikaci používá vyučující pěti klasifikačních stupňů. 
Učitel především v nižších ročnících může použít razítko, samolepku, hvězdičku , kterou 
přidá ke známce,aby kladně motivoval žáka 

 

 

 

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. 
Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce žáka objektivně, nesmí 
podléhat žádnému subjektivnímu vlivu. 
Podklady pro hodnocení a klasifikaci získává vyučující zejména: soustavným diagnostickým 
pozorováním žáků, sledováním jeho výkonů a připraveností na vyučování, různými druhy 
zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové….), kontrolními písemnými pracemi, 
analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle 
potřeby i psychologickými a zdravotnickými pracovníky. 

 
 

Známka z vyučovacího předmětu nesmí zcela zásadně zahrnovat hodnocení žákova chování. 
Učitel může klasifikovat jen probrané a procvičené učivo. Žáci mají možnost a dostatek času 
k naučení, procvičení a zažití učební látky. 

 Vyučující dodržuje zásady pedagogického taktu, zejména neklasifikuje žáky hned po jejich 
návratu do školy po nepřítomnosti delší než tři dny, nebo po nepřítomnosti kratší než tři 
dny, pokud svou nepřítomností se žák nemohl zúčastnit předcházející vyučovací hodiny. 
Učitel vyváženě promítne do klasifikace a hodnocení vědomosti, dovednosti, postup, práci 
s informacemi, úroveň komunikace a tvořivosti žáka. 
Všechny písemné práce učitel oznamuje žákům včas, aby měl žák dostatek času se na ně 
připravit. 
Významným prvkem procesu učení je práce s chybou. Žák má právo udělat chybu, která je 
příležitostí k poučení,jak to udělat příště správně. 
Učitel oznámí žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodní, poukáže na klady 
případné nedostatky. Dává příležitost žákovi i k vlastnímu sebehodnocení a posouzení svého 
výkonu. 

 

 

 

 

 Výsledek ústního zkoušení učitel oznámí žákovi okamžitě, výsledek písemné zkoušky do 
týdne. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu pro celkovou klasifikaci, 
zástupcům žáka a to prostřednictvím zápisu do žákovské knížky. 

 
 

Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celé pololetí. 
Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci průkazným způsobem tak, aby 
mohl doložit správnost celkové klasifikace i způsob získání známek. 

 Nástrojem pro hodnocení práce žáků může být žákovské portfolio. Učitel shromažďuje ty 
práce,,ze kterých je zřejmé částečné či úplné zvládnutí dané problematiky. Materiály je 
možno v průběhu času třídit a nahrazovat a mohou mít různou podobu. Kromě písemných 
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dokumentů mohou obsahovat např, výrobky žáků, fotografie, záznamy o úspěších 
v mimoškolní činnosti,videozáznamy a další nosiče informací. 

 

 

Příklady zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování a prospěchu se projednají na 
pedagogické radě, a to zpravidla do 15. listopadu a 15. dubna, třídní učitelé sdělí výsledky 
prokazatelným způsobem zákonným zástupcům žáka i samotným žákům. 
V případě negativního hodnocení poskytne učitel žákovi možnost pro dosažení úspěšnějšího 
hodnocení, pokud negativní hodnocení žáka není způsobeno dlouhodobým nebo 
opakovaným neplněním základních školních povinností. 

Praktická část hodnocení 

1 . ročník 

1 . Do konce září hodnotíme jen motivačními razítky, samolepkami a zdařilé úspěchy dětí 
známkou 1. I nadále používáme motivační razítka a samolepky (po celý školní rok). Od října 
postupně zavádíme i ostatní známky (2,3), místo 4 nebo 5 píšeme slovní hodnocení např. 
úkol vypracuj znovu, více se snaž, nezvládl… 

2 
3 
4 
5 
6 

. Každé písemně vypracované cvičení klasifikujeme nebo vidujeme. 

. Známku si může žák opravit, ale sám musí o přezkoušení učitele požádat. 

. Pololetní vysvědčení má motivační ráz. 

. Sebehodnocení provádí žáci ústně po celý školní rok. 

. U domácích úkolů vyžadujeme podpis zákonných zástupců, písemné úkoly zadáváme pouze 
od pondělí do čtvrtku a to v rozsahu maximálně 4 řádky.Výjimečně v pátek. 

. Při průběžném hodnocení výchov (VV, HV, TV, ČP) hodnotíme především zájem o předmět a 
snahu při práci. 

. Hodnotíme motivačně některé vybrané úkoly dolary a žolíky. Žák nasbírá 10 dolarů a může 
vyměnit za žolíka. Může si zrušit žolíkem známku , která se mu nepodařila. 

7 

8 

2 . ročník 

1 

2 

. Do konce září hodnotíme pouze známkami 1, 2, 3 a motivačními razítky. Razítka používáme 
po celý školní rok. Od října pro klasifikaci využíváme celou stupnici, místo nedostatečné 
využíváme slovního hodnocení - nesplnil. 

. Od listopadu využíváme bodové hodnocení při Daltonu. Po každém bloku provádí žáci 
sebehodnocení.. 

3 
4 

. Každé písemně vypracované cvičení buď známkujeme nebo vidujeme. 

. U domácích úkolů vyžadujeme podpis zákonných zástupců, písemné úkoly zadáváme pouze 
od pondělí do čtvrtku. Výjimečně v pátek. 

5 

6 

7 

. Známku si může žák v případě pamětné klasifikace opravit, ale sám musí o přezkoušení 
učitele požádat. 

. Zákonní zástupci jsou průběžně po celý rok seznamováni s výsledky práce dětí na 
konzultacích, kde jsou k nahlédnutí pracovní listy Daltonu 

. Hodnotíme motivačně některé vybrané úkoly dolary a žolíky. Žák nasbírá 10 dolarů a může 
vyměnit za žolíka. Může si zrušit žolíkem známku , která se mu nepodařila. 
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3 . ročník 

1 . Do poloviny září hodnotíme pouze známkami 1, 2 a 3. Pak používáme celou klasifikační 
stupnici. 

2 
3 

. Písemně vypracovaná cvičení známkujeme jen vybraná cvičení, ostatní vidujeme. 

. U domácích úkolů vyžadujeme podpis zákonných zástupců, písemné úkoly zadáváme pouze 
od pondělí do čtvrtku. Výjimečně v pátek. 

4 

5 

. Známku si může žák v případě pamětné klasifikace opravit, ale po předchozí dohodě 
s vyučujícím a to do týdne. 

. Zákonní zástupci jsou průběžně po celý rok seznamováni s výsledky práce dětí na 
konzultacích, kde jsou k nahlédnutí pracovní listy Daltonu a vždy se zápisem známky do ŽK 
posíláme sešit s vypracovaným cvičením. 

4 . a  5 . ročník 

1 

2 

3 

4 

. Ke klasifikaci používáme již celou klasifikační stupnici 1 - 5 (po celý rok). Veškeré známky 
zapsané v žákovské knížce jsou si rovny. 

. 2. U Daltonu  - bodové hodnocení - u některých cvičení i známky - sebehodnocení (ústně i 
písemně) 

. V pracovních sešitech - učitel klasifikuje vybraná cvičení, ostatní viduje- některá cvičení 
opravují žáci sami nebo vzájemně (zaznamenávají počet chyb) 

. U domácích úkolů již nevyžadujeme vždy podpis zákonných zástupců, zadáváme dle 
potřeby. Jsou zadávány na procv. učiva, proto nezapočítáváme známky do klasifikace 
jednotl. předmětů. 

5 . Žáci mají možnost opravit si jakoukoliv známku po dohodě s učitelem, musí o opravu sami 
požádat. 

6 
7 

. Sebehodnocení probíhá - ústně po celý školní rok 

. Hodnotíme motivačně některé vybrané úkoly dolary a žolíky. Žák nasbírá 10 dolarů a může 
vyměnit za žolíka. Pravidla využití dolarů a žolíků si stanovuje třídní učitel individuálně. 

8 ) Podmínky ukládání výchovných opatření 

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. 

Pochvaly 

1 ) Běžná pochvala do žákovské knížky – uděluje kdykoli kterýkoli učitel, nezapisuje se 
do katalogového listu. 

2 ) Pochvala třídního učitele – uděluje třídní učitel dle svého uvážení nebo na návrh jiného 
učitele, a to hlavně za dlouhodobou vynikající práci pro třídu, příkladné chování apod. Zapisuje 
se do žákovské knížky, katalogového listu žáka a programu dm Software. 
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3 ) Pochvala ředitele školy – uděluje ředitel na návrh třídního učitele nebo po projednání s ním 
za významnější činy (např. úspěšná reprezentace školy, významný dobrý skutek ...). Zapisuje se 
do ŽK, katalogového listu a programu dm Software. 

4 ) Pochvala na vysvědčení – uděluje ředitel školy po projednání v pedagogické radě za 
mimořádný projev humánnosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin, za 
dlouhodobou mimořádně úspěšnou práci, umístění v krajské a celostátní soutěži. Také tuto 
pochvalu je nutno zapsat do katalogového listu žáka a programu dm Software. 

Opatření k posílení kázně 

1 ) Zaviněné porušení povinností - to je kaţdé porušení povinností ve školském zákoně nebo 
školním řádu. 

Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi 
uložit: 
a) napomenutí třídního učitele, 
b) důtku třídního učitele, 
c) důtku ředitele školy. 

a)Napomenutí může uložit třídní učitel za opakované drobné porušování školního řádu, občasné 
zapomínání a občasné neplnění povinností, pozdní příchody do vyučování , opakovaná drobná 
nekázeň, drzost, rvačky, opakované drobnější podvody. Zákonným zástupcům je napomenutí 
oznámeno prostřednictvím zápisu v žákovské knížce. 

Důtky mohou být uloženy za jednorázová porušení pravidel nebo souhrnně za čtvrtletí za 
opakované porušování školního řádu, zapomínání, špatnou pracovní morálku či neplnění povinností. 
Důtky slouží jako upozornění na problémy žáka s dodržováním pravidel, které by později mohly vést 
v závažnějších případech i ke snížené známce z chování. 

b) důtku třídního učitele – Důtku třídního učitele může uložit třídní učitel za jednorázové závažnější 
porušení školního řádu, ( např. náhodná drobná nepromyšlená krádež, ohrožování zdraví spolužáka, 
nošení pyrotechniky do školy, útěk ze školy, přepsání jedné známky v žákovské knížce, zásadní 
ignorance přípravy na vyučování, poškozování školního majetku; 
O uložení důtky třídního učitele jsou zákonní zástupci žáka informováni zápisem v žákovské knížce. 

c) důtku ředitele školy – Důtku ředitele školy může uložit ředitelka školy za hrubé jednorázové 
porušení školního řádu, pravidel mezilidského chování či velmi časté zapomínání, špatnou pracovní 
morálku a neplnění povinností na základě návrhu třídního učitele, který ho nejdříve projednal s 
vyučujícími, kteří žáka učí, a po projednání v pedagogické radě. O uložení důtky jsou zákonní 
zástupci žáka informováni doporučeným dopisem. Jedná se např. o vědomé neplnění povinností, 
ničení školního majetku, podíl na krádeži, všechny formy šikany, ponižování, neomluvená absence 
v rozsahu do pěti neomluvených hodin. Uložení napomenutí nebo důtky (TU, ŘŠ) se zaznamená do 
dokumentace školy. 

2 ) Závažné zaviněné porušení povinností 
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Závažné zaviněné porušení povinností je každé jednání žáka školy, ať již konání nebo opomenutí, 
které hrubým způsobem porušuje povinnosti žáka stanovené tímto školním řádem nebo školským 
zákonem, a to zejména: 
a) Žák porušil povinnost řádně docházet do školy (nebo školského zařízení), a nebyly doloženy 
důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovených tímto školním řádem 
na nejméně 6 vyučovacích hodin. 

Při závažném porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení 
žákovi uložit: 
a) sníženou známku z chování. 

3 ) Zvláště závažné zavinění porušení povinnosti 

Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo vůči 
ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským 
zákonem. Dopustí-li se žák takovéhoto 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. 

Zásady pro hodnocení chování 

Při návrhu uložení opatření k posílení kázně nebo snížené známky z chování přihlížím třídní učitel 
zejména: 

- 
- 
- 
- 

k závažnosti přestupku, 
k četnosti a opakování přestupku, 
k hodnocení žáka ostatními pedagogickými pracovníky, 
k tomu, zda v předchozím klasifikačním období bylo již žákovi uděleno některé z opatření na 
posílení kázně nebo zda mu byla snížena známka z chování, 

- 
- 
- 

k charakteru a četnosti zápisů v žákovské knížce, které mají vliv na posouzení chování žáka, 
za jeden přestupek se ukládá žákovi pouze jedno opatření pro posílení kázně, 
třídní učitel je povinen, pokud je to možné, včas a prokazatelným způsobem informovat 
zákonné zástupce o problémech jejich dítěte, které by mohly vést k uložení opatření k posílení 
kázně nebo ke snížení známky z chování, 

Stupně hodnocení chování 
Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí 
na vysvědčení stupni: 
a) 1 - velmi dobré, 
b) 2 - uspokojivé, 
c) 3 - neuspokojivé 

Stupeň 1 (velmi dobré): žák uvědoměle přijímá a dodržuje pravidla chování stanovená školním 
řádem. Projevuje pozitivní vztah ke všem pracovníkům školy i spolužákům. Přispívá k utváření a 
upevňování příjemného pracovního prostředí. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. 
Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 
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Stupeň 2 (uspokojivé): chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního 
řádu. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školnímu 
řádu; nebo se opakovaně dopouští 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. Je však přístupný výchovnému působení a snaží se 
své chyby napravit. 

2 . stupeň z chování může být udělen za: 

 za opakovanou neomluvenou absenci a za neomluvenou absenci delší než 1 den (rozhodne 
pedagogická rada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za opakované hrubé porušení pravidel chování – viz. Povinnosti žáka 
za hrubé útoky na pracovníky školy 
za úmyslné ublížení spolužákovi, za šikanu 
za opakovanou nebo zvlášť závažnou krádež 
za opakované nošení nebezpečných předmětů a omamných látek do školy 
požití alkoholu a jiných omamných látek ve škole a na školních akcích 
opakované narušování chodu vyučovacích hodin 
opakované závažné ničení majetku školy a poškození majetku jiného žáka, 
opakované používání mobilního telefonu ve vyučovací hodině, kyberšikana, 
nevhodné chování ke spolužákům, které bude považováno za rizikové (jakékoliv chování, 
jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného člověka - slovní napadání, 
zastrašování, manipulace s věcmi a jejich ničení, fyzická agrese a násilné manipulační 
příkazy, šikana), 

Stupeň 3 (neuspokojivé): chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly chování stanovenými 
ve školním řádu a s pravidly slušného chování. Žák se dopustí závažných přestupků proti školnímu 
řádu školy nebo takových provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví 
jeho nebo jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. 
Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. Žák se nesnaží své chyby napravit, 
není přístupný výchovnému působení. 

3 . stupeň z chování může být udělen za: 

 
 

opakovaně neomluvené hodiny, jejichž počet bude přesahovat 3 školní dny 
opakované nevhodné chování ke spolužákům, které bude považováno za rizikové 
(jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného člověka- 
slovní napadání, zastrašování, manipulace s věcmi a jejich ničení, fyzická agrese a násilné 
manipulační příkazy, šikana) 

 

 

 

při opakovaném hrubém chování či fyzické útoky vůči vyučujícím i ostatním zaměstnancům 
školy 
pokud žák přinese opakovaně do školy nebo na akci pořádanou školou alkoholické, omamné 
či návykové látky, 
opakovanou krádež 

O udělení 2. nebo 3. stupně z chování rozhoduje ředitelka školy na základě projednání v 
pedagogické radě, a to na základě návrhu třídního učitele. Třídní učitel je povinen předjednat před 
pedagogickou radou návrh na snížení známky z chování s ostatními pedagogickými pracovníky, kteří 
daného žáka učí. 
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9 ) Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků 
z vyučování 

a) Nepřítomnost nezletilého žáka školy ve škole omlouvá v souladu s platnými právními předpisy 
zákonný zástupce žáka, 

b) Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději 
do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka- písemně nebo telefonicky. Po návratu 
žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze 
zákonných zástupců žáka. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli bez zbytečného odkladu po 
návratu do školy. Absenci žáka omlouvají zákonní zástupci žáka. Z jedné vyučovací hodiny 
uvolňuje příslušný vyučující, na 1 den třídní učitel, na 2 dny a více ředitel školy. 
Pokud nebude absence řádně doložená ani po písemném vyzvání (v notýsku, v omluvném listu v 
žákovské knížce) třídním učitelem, bude považována za neomluvenou se všemi následky z toho 
vyplývajícími. 

c) Žák, který musí opustit školu v průběhu vyučování, žádá o souhlas třídního učitele, případně 
jiného vyučujícího. Ten ho uvolňuje pouze na základě jednoznačné písemné omluvy - žádosti 
zákonného zástupce v žákovské knížce nebo notýsku (datum, důvod odchodu, čas odchodu, způsob 
odchodu žáka, podpis ZZ). 

d) Pouze v mimořádných případech (náhlá nevolnost, úraz…) uvolní vyučující žáka z vyučování, musí 
však o tom informovat vedení školy a ZZ žáka. Každé takové uvolnění je vyučující povinen 
neprodleně zapsat do třídní knihy. V případě náhlé vážnější indispozice nebo při úraze žáka je ZZ 
povinen spolupracovat se školou při zajišťování převozu žáka k lékaři či jeho odchodu domů. 

e) Škola nepožaduje doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, resp. 
praktickým lékařem pro děti a dorost 

f) Ve zvláštních případech, především z důvodů časté absence nasvědčující zanedbávání školní 
docházky, může škola požadovat jako součást omluvenky nemoci a nevolnosti lékařské potvrzení. 

g) Je-li žák po nemoci, má doporučený doléčovací (zotavovací režim) a nemůže-li cvičit v tělesné 
výchově, musí mít tuto skutečnost zapsánu v žákovské knížce (notýsku). Jinak je žák považován za 
zdravého a plnohodnotně se účastní vyučovací hodiny. Když žák necvičí, hodiny tělesné výchovy 
(dále jen TV) se účastní ve cvičebním úboru jako asistent vyučujícího. Vyučující TV informuje při 
opakovaném omlouvání ZZ žáka. 

h) O úplném uvolnění žáka z výuky tělesné výchovy rozhodne ředitelka školy pouze na základě 
písemné žádosti ZZ potvrzené ošetřujícím lékařem. 

ch) Školní docházku (omluvenou a neomluvenou nepřítomnost) žáků své třídy eviduje třídní učitel. 
V případě podezření z nevěrohodnosti dokladu potvrzujícího důvod nepřítomnosti žáka se může 
ředitel školy v dané věci obrátit na zákonného zástupce nezletilého žáka nebo požádat o spolupráci 
věcně příslušný správní orgán. Během období, kdy škola vyhodnocuje neomluvenou nepřítomnost 
žáka, může ředitel školy v zájmu zjištění pravé příčiny absence žáka a jejího odstranění požádat o 
spolupráci odborníky z oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, popř. orgány sociálně- 
právní ochrany dětí. 
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i)O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného 
poradce,/ředitelku školy/ který tyto údaje vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti 
ověřuje její věrohodnost. Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se 
zákonným zástupcem žáka třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce pozván 
doporučeným dopisem. Projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání jeho 
nepřítomnosti a upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Seznámí zákonného zástupce s 
možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené nepřítomnosti. Provede zápis z pohovoru, do 
něhož uvede způsob nápravy dohodnutý se zákonným zástupcem. Zákonný zástupce zápis podepíše 
a obdrží kopii zápisu. Případné odmítnutí podpisu nebo převzetí zápisu zákonným zástupcem se do 
zápisu zaznamená. 

j) Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolává ředitel školy pedagogickou radu, které se dle 
závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka účastní: ředitel školy, zákonný zástupce, třídní učitel, 
zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, popř. další odborníci a zástupce školské rady. 
Pozvání zákonných zástupců na jednání se provádí doporučeným dopisem. O průběhu a závěrech 
jednání se provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší. Případná neúčast nebo odmítnutí 
podpisu zákonnými zástupci se v zápisu zaznamená. Každý účastník jednání obdrží kopii zápisu. 

k) V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle bezodkladně 
oznámení o pokračující absenci s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí. 

l) V případě opakované absence v průběhu školního roku ředitel školy pošle druhé oznámení 
o zanedbání školní docházky s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany 
dětí a dále tuto skutečnost oznámí Policii ČR. 

1 0) Poučení o povinnosti dodržovat školní řád 

1 
2 
. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je pověřena ředitelka školy. 
. Zrušuje se předchozí znění této směrnice ze dne 26. srpna 2016. Uloţení směrnice v 

archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy. 
3 
4 
. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. září 2022 
. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitelka školy tento řád 

vyvěšením na chodbě školy. 
5 

6 

7 

. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na provozní poradě a pedagogické radě 
dne 31. srpna 2022. 

. Ţáci školy budou s tímto řádem seznámeni třídními učiteli dne 5. září 2022 a jsou 
povinni se jím řídit, seznámení bude zaznamenáno v třídních knihách. 

. Zákonní zástupci ţáků budou informováni o vydání řádu školy informací v ţákovských 
kníţkách, na třídních schůzkách 26. 9. 2022,  řád je pro ně zpřístupněn na chodbě ve 
vestibulu školy a na webových stránkách školy. 

V Březnici 30.8. 2022 

Mgr. Jana Strnadová 
ředitelka školy 
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