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Práva a povinnosti dětí – žáků Základní školy v Mokrých Lazcích 

 

 
 
„Děti mají nárok na zvláštní péči a pomoc a v zájmu harmonického vývoje jejich osobnost 
musí vyrůstat v atmosféře štěstí, lásky a porozumění. 
Děti musí být plně připraveny žít ve společnosti vlastním životem v duchu míru, důstojnosti, 
snášenlivosti, svobody, rovnosti a sounáležitosti. 
Děti mají právo vyjádřit svůj názor, právo dotázat se svého učitele na jakýkoliv problém a 
žádat vysvětlení, mají právo na „výpadek“ ve školní práci bez znatelných následků.“ 
 
 
1. Rozvrh hodin : 1.hodina :  8,00  -    8,45 hod 
   2.hodina :  9,00  –   9,45 hod 
   3.hodina : 10,05 – 10,50 hod 
   4.hodina : 11,00 – 11,45 hod 
   5.hodina : 12,00 – 12,45 hod 
   6.hodina : 12,55 – 13,40 hod 

7.hodina: 13,45 – 14,30 hod     
    
2. Žáci se shromažďují před vyučováním na školní zahradě. Do školní budovy vstupují 
zadním vchodem v 7,40 hod. V případě nepříznivého počasí se školní budova otevírá již v 
7,30 hod. Dozor u šaten vykonává před vyučováním školnice. 
 
3. Pláště a obuv si žáci odkládají v šatně na vymezeném místě. 
 
4. Nejpozději v 7,55 hod jsou žáci ve třídě a mají připraveny potřeby na 1. vyučovací hodinu. 
Při pozdním příchodu se omlouvají vyučujícímu. 
 
5. Nepřítomnost ve vyučování jsou povinni zástupci žáka omluvit do 3 dnů písemně nebo 
telefonicky, po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v  žákovské knížce. 
Omluvu podepisuje jeden z rodičů. Při podezření na neomluvené absence si třídní učitel nebo 
jiný vyučující vyžádá  potvrzení lékaře. Omluvenku žák předkládá ihned po návratu do školy. 
Škola může uvolnit žáka z vyučování na dobu určitou na žádost rodičů.Na jeden den uvolňuje 
třídní učitel, na delší dobu ředitel školy. 
 
6. Na každou vyučovací hodinu si žák chystá pomůcky o přestávce , na hodinu je svědomitě 
připraven, má vypracovány domácí úkoly a aktivně se zapojuje do vyučování. Při nesplnění 
těchto školních povinností se žák omlouvá na začátku vyučovací hodiny učiteli. 
 
7. Po domluvě s třídním učitelem mohou žáci  využívat přestávek k rekreačním účelům. 
V průběhu první přestávky děti svačí ve třídách, během vyučování mají ve třídě k dispozici 
čaj podle svých potřeb. 
Za příznivého počasí pobývají všichni žáci o velké přestávce na školní zahradě. 
 



8. Žák chrání zdraví své i svých spolužáků. Utrpí – li úraz, hlásí jej ihned vyučujícímu. Ve 
škole je zakázáno užívat a nabízet návykové látky ( cigarety, alkohol, drogy ). 
Žák nenosí do školy předměty, které by mohly způsobit škody na zdraví a majetku (mobilní 
přístroje). 
 
9. Žáci se chovají přátelsky ke svým spolužákům. Příznaky šikany, xenofobie nebo rasismu 
jsou pečlivě sledovány , ihned řešeny a vyvozeny potřebné závěry. 
 
10.Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči spolužákům,  pracovníkům školy 
nebo návštěvníkům se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených 
tímto řádem. 
 
11. O přestávce, ani v průběhu vyučování žáci nesmí opustit školní budovu nebo školní 
zahradu bez vědomí učitele. 
 
12. Žák sám neotvírá okna ve školní budově. 
 
13. Žáci dodržují hygienické návyky, mají si ruce před jídlem a po použití WC. Na WC 
odcházejí podle svých potřeb i v průběhu vyučování podle svých potřeb a po dohodě 
s vyučujícím. 
 
14. Žáci udržují pořádek v celém areálu školy, šetrně zacházejí s učebnicemi a školními 
pomůckami. Poškození, které vznikne špatným zacházením, nedbalostí nebo nekázní hradí 
žák v plné výši. 
 
15. Pobyt žáků v areálu školy v době mimo vyučování je povolen pouze po dohodě 
s vyučujícím, který přebírá za žáka zodpovědnost. 
 
16. Před zahájením výuky v zájmových útvarech (kroužcích) žáci čekají na příchod 
vyučujícího na školní zahradě nejvýše 10 minut před zahájením a vyučující je odvádí do 
školní budovy. Neúčast se omlouvá písemně do ŽK. 
 
17. Žáci hlasitě zdraví všechny zaměstnance a návštěvníky školy. 
 
18. Žáci, kteří navštěvují ŠD, dodržují vnitřní řád školní družiny. 
 
19. Žáci, kteří navštěvují ŠJ, dodržují vnitřní řád školní jídelny. 
 
20. Žáci Základní školy v Mokrých Lazcích dbají na své dobré jméno a  svým chováním 
reprezentují školu na veřejnosti. 
 
Mokrých Lazcích 1.9.2013   Vlasta Vlčková 
      Ředitelka školy 
 


