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Obecná ustanovení 
Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v 
platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí 
organizačního řádu školy. 

 
 
1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných 

zástupců se zaměstnanci školy 
 

 
  
 1. 1  Práva žáků 
 

Žáci mají právo: 
 

§ na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, 
§ na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností, 
§ jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči  

 v rámci možností školy, 
§ na své soukromí, nikdo nemá právo žáka pomlouvat, ponižovat ho, případně špinit  

 jeho jméno,  



§ vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajících se podstatných záležitostí jejich  
vzdělávání, přičemž vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku 
a stupni vývoje, 

§ na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání, 
§ na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 
§ znát odůvodnění svého hodnocení, 
§ ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jejich rozumovou a mravní  

 výchovu a nevhodně ovlivňovaly jejich morálku, 
§ na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a před prací, která by ohrožovala  

 jejich zdraví, 
§ na ochranu před návykovými látkami, 
§ na odpočinek o přestávkách, 
§ jestliže se cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, mají problémy apod., požádat o pomoc či  

 radu třídního učitele, učitele, či jinou osobu. 
  
1. 2  Povinnosti žáků 
 

Žáci jsou povinni: 
 

§ řádně docházet do školy, 
§ řádně se vzdělávat, 
§ dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, 

s nimiž byli seznámeni, 
§ plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, popř. dalších zaměstnanců školy,  

 vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem, 
§ do školy nosit žákovskou knížku a na vyžádání ji předložit pedagogickému  

 pracovníku školy, 
§ dodržovat zásady slušného chování v jednání s učiteli, spolužáky i ostatními  

 zaměstnanci školy či osobami, se kterými přicházejí ve škole do kontaktu 
§ nepoškozovat majetek školy a spolužáků, 
§ chránit zdraví své i zdraví svých spolužáků. Žákům jsou zakázány všechny činnosti  

 poškozující jejich fyzické, psychické i sociální zdraví. 
 
 
1. 3  Práva zákonných zástupců žáků 
 

Zákonní zástupci žáků mají právo: 
 

§ na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, 
§ volit a být voleni do školské rady, 
§ vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich dětí,  

 přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost, 
§ na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se 

vzdělávání, 



§ požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka, 
§ požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto školního řádu. 

 
 
  
1. 4  Povinnosti zákonných zástupců žáků 
 

Zákonní zástupci žáků jsou povinni: 
 

§ zajistit, aby žák docházel řádně do školy, 
§ na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících  

 se vzdělávání a chování žáka, 
§ informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo  

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh jeho vzdělávání, 
§ dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami  

 stanovenými školním řádem, 
§ oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského  

 zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost  
 žáka a změny v těchto údajích, 

§ řídit se zákonem o rodině, zejména § 31. 
  

1. 5  Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy 
 

§ zaměstnanci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze  
 takové pokyny, které bezprostředně souvisí se vzděláváním, školním řádem a dalšími  
 nezbytnými organizačními opatřeními, 

§ všichni zaměstnanci školy chrání žáky před všemi formami špatného zacházení,  
 sexuálním násilím, zneužíváním. Dbají, aby žáci nepřicházeli do styku s materiály a  
 informacemi pro ně nevhodnými. Chrání žáky před nezákonnými útoky na jejich  
 pověst. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno,  
 spojí se se všemi subjekty hájícími práva dítěte k zajištění účinné pomoci. Speciální  
 pozornost věnují ochraně před návykovými látkami, 

§ informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité  
 informace o žákovi (zdravotní způsobilost,…), jsou důvěrné a všichni pedagogičtí  
 pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

§ žák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy, se kterými se v daný den 
poprvé setká, a to srozumitelným pozdravem, 

§ všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních  
 dnů, na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání 

§ v případě omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka tento zajistí, aby  
zákonní zástupci byli informováni výsledcích výchovy a vzdělávání jiným způsobem. 

§ zaměstnanci školy, žáci a zákonní zástupci se vzájemně respektují, snaží se o vstřícnou 
atmosféru školy, dbají na dodržování základních společenských pravidel, 



§ žáci nebrání pracovníkům školy vykonávat jejich povolání nevhodným chováním, 
v případě kritiky respektují důstojnost jedince a právo se ke kritice vyjádřit, 

§ úmyslné fyzické i hrubé slovní útoky kohokoliv vůči druhé osobě jsou považovány za 
závažné porušení školního řádu. 

 
 
1.6  Povinnosti zaměstnanců  
 

Všichni zaměstnanci školy jsou povinni: 
 

§ pracovat svědomitě, řádně, podle svých sil, znalostí a schopností, 
§ plně využívat pracovní dobu, dodržovat pracovní kázeň a úkoly plnit včas, 
§ udržovat na svém pracovišti pořádek, řádně hospodařit se svěřenými prostředky,  

 chránit majetek před poškozením, ztrátou, zničením a oznamovat nadřízeným  
 nedostatky, 

§ dodržovat vnitřní řád a předpisy vztahující se k práci, zejména předpisy k zajištění  
bezpečnosti a ochraně zdraví a předpisy o požární ochraně, 

§ bez odkladu ohlašovat změny v osobních poměrech a jiné důležité skutečnosti mající  
význam pro pracovní poměr, 

§ s dostatečným předstihem (s výjimkou nemoci) oznámit řediteli školy každou  
 nepřítomnost v práci a doložit ji lékařským či jiným potvrzením. 

§ 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 

 
Povinnosti pedagogických pracovníků: 
 

 Pedagogičtí pracovníci školy jsou povinni: 
 

§ zabezpečit jednotu výchovy, vzdělávání a péči o zdravý vývoj žáků, 
§ vychovávat a vyučovat žáky v demokratickém duchu, rozvíjet jejich duševní, fyzické 

schopnosti a zájmové dovednosti, 
§ řídit se platným ŠVP, učebními plány, předpisy organizačními, hygienickými a 

předpisy k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, výchově a vyučování a 
k tomu vést i žáky, 

§ řádně se připravovat na vyučování, plnit určenou míru vyučovacích povinností, konat 
práci související s vyučováním a výchovnou činností, funkčně využívat učební 
pomůcky a dostupnou didaktickou techniku, 

§ dle určení zastupovat za nepřítomné učitele, 
§ zvyšovat své odborné a pedagogické znalosti, účastnit se akcí DVPP podle svých 

zájmů a cílů školy, 
§ usilovat o vytváření dobrého vztahu se žáky, zaměstnanci školy, rodiči a veřejností,  
§ svým osobním životem, jednáním a vystupováním poskytovat záruku správné výchovy          
      žáků,  
§ vést žáky k uvědomělému dodržování pravidel slušného chování, k ochraně školního 

majetku před jeho poškozením, ztrátou či zničením, 
§ být na pracovišti min. 30 minut před zahájením pedagogické činnosti, v případě 

zpoždění o tom informovat ředitele školy, 
§ po příchodu do školy se seznámit s pokyny zveřejněnými na nástěnce ve sborovně, 



§ po skončení poslední vyučovací hodiny odvádět všechny žáky do šatny, kde se žáci 
podle stanoveného rozvrhu předávají vychovatelce ŠD, 

§ dohledem pověření učitelé odvádějí žáky do ŠJ a vykonávají nad nimi dohled,  
§ ve vzájemném kontaktu před žáky dodržují všichni vyučující oslovení paní učitelko, 

paní vychovatelko, paní ředitelko a důsledně vyžadují toto oslovení i po žácích. 
 
Povinnosti třídního učitele: 
 

§ denně vede v evidenci nepřítomné žáky a ostatní vyučující o jejich nepřítomnosti 
informuje, neodůvodněnou absenci hlásí bez odkladu řediteli školy a zákonným 
zástupcům žáka, 

§ zodpovídá za správné vedení veškeré pedagogické dokumentace, 
§ v pravidelných intervalech informuje zákonné zástupce žáka o jeho prospěchu a 

chování, 
§ dbá na estetický vzhled třídy, zjištěné závady zapisuje do Knihy závad, uložené na 

určeném místě a v případě poškození majetku školy vyvodí způsob jeho úhrady, 
§ dle potřeby spolupracuje s dyslektickou asistentkou (příp. asistentkou pedagoga) a 
školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC). 

 
Povinnosti pedagogického dohledu: 
 
§ v průběhu malých přestávek zajišťují dohled ve třídách a na chodbách třídní učitelé a 

ti jsou povinni kontrolovat i prostory WC, 
§  v průběhu velké přestávky vykonávají dohled na školní zahradě či (v případě 

nepříznivého počasí) v tělocvičně pedagogičtí pracovníci podle stálého rozpisu, 
§ dohled ve školní jídelně zajišťuje provozovatel ŠJ 
  
 

2.  Provoz a vnitřní režim školy 

 2. 1  Docházka do školy 

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: 11,55 – 12,40 hod 
   6. hodina: 12,50 – 13,35 hod 
   7. hodina: 13,45 – 14,30 hod 
 
         
2. Žáci se shromažďují před vyučováním na školní zahradě. Do školní budovy mohou 
vstupovat zadním vchodem již od 7,30 hod. Dohled u šaten před vyučováním vykonává 
školnice. 
 
3. Ošacení 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. 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 učiteli na začátku vyučovací hodiny. 
 
6. 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, v případě nepřízně v tělocvičně. 
 
7. Nepřítomnost ve vyučování jsou povinni zástupci žáka omluvit do 3 dnů písemně, 
telefonicky, sms nebo e-mailem, po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v 
žákovské knížce. Omluvenku žák předkládá ihned po návratu do školy, omluvu podepisuje 
jeden z rodičů. Při podezření na neomluvené absence nebo v případě dlouhodobé zdravotní 
indispozice má třídní učitel nebo jiný vyučující právo kontaktovat lékaře (požadovat 
zdůvodnění absence – neúčast v TV). Škola může uvolnit žáka z vyučování na dobu určitou 
na žádost rodičů. Na jeden den uvolňuje třídní učitel, na delší dobu ředitel školy na základě 
písemné žádosti rodičů.  
 
8. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména 
organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. 
 
9. Užívání mobilních telefonů, iPadů či jiných el. zařízení se řídí tímto ustanovením.  
Při výuce a  při všech činnostech s výukou souvisejících mají  žáci vypnutý a schovaný 
mobilní telefon, iPad či jiné el. zařízení. Bez souhlasu všech dotyčných osob nesmí pořizovat 
zvukové či obrazové záznamy učitelů a žáků, a tím narušovat jejich soukromí. Za ztrátu či 
poškození přístrojů škola nebere zodpovědnost. 
 
 
3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany žáků a jejich ochrany před 
sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo 
násilí. 
 
1. Žák chrání zdraví své i svých spolužáků. Utrpí – li úraz, hlásí jej ihned vyučujícímu.  
 
2. Do školy je zakázáno vnášet předměty, které by mohly způsobit škody na zdraví a majetku 
(zbraně), užívat a nabízet návykové látky, ohrožující bezpečnost a zdraví (omamné látky, 
cigarety, alkohol) ve vnitřních i vnějších prostorách školy, v průběhu výuky a školních akcí.   

 
3. Žáci se chovají přátelsky ke svým spolužákům. Příznaky šikany, kyberšikany, xenofobie 
nebo rasismu jsou pečlivě sledovány, ihned řešeny a vyvozeny potřebné závěry. 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. 
 
4. O přestávce, ani v průběhu vyučování žáci nesmí opustit školní budovu nebo školní 
zahradu bez vědomí učitele. 
 
5. Žákovské služby a jejich náplně práce určuje podle potřeby třídní učitel nebo vyučující. 
Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači, elektrickým vedením a  
otevírat okna ve školní budově bez dohledu učitele. 



 
6.  Žáci dodržují hygienické zásady, myjí si ruce před jídlem a po použití WC. Po dohodě 
s vyučujícím odcházejí na WC v akutních potřebách i v průběhu vyučování. V případě 
dlouhodobého onemocnění doloží potvrzení lékaře či rodiče. 
 
7. Pobyt žáků v areálu školy v době mimo vyučování je povolen pouze po dohodě 
s vyučujícím, který přebírá za žáka zodpovědnost. Po vyučování (obědě) děti odcházejí do ŠD 
nebo domů. 
 
8. 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. 
 
9. Při udělení osobního volna na školní akci si žák odpovídá sám za sebe. O udělení osobního 
volna rozhoduje doprovázející učitel na základě rozumové vyspělosti žáka po předchozím 
poučení o bezpečnosti. 
 
10. Pokud mají žáci písemný souhlas rodičů, mohou do školy dojíždět na vlastních kolech, 
skateboardech apod. Kola si ukládají do stojanů ve vymezeném prostoru školního dvora (na 
vlastní nebezpečí), skateboardy ve vymezených sklepních prostorách školy. 
Jízda na kolech a skateboardech je v celém areálu školy zakázána. 
 
11. Po dobu výuky Tv a Informatiky se žáci řídí provozními řády těchto učeben. 
 
12.  Žáci, kteří navštěvují ŠD, dodržují vnitřní řád školní družiny. 
 
13. Žáci, kteří navštěvují ŠJ, dodržují vnitřní řád školní jídelny. 
 
14. Žáci hlasitě zdraví všechny zaměstnance a návštěvníky školy. 
 
15. Žáci Základní školy v Mokrých Lazcích dbají na své dobré jméno a svým chováním 
reprezentují školu na veřejnosti.  
 
4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 
 
1.Žáci udržují pořádek v celém areálu školy, šetrně zacházejí s učebnicemi, školními 
pomůckami a školním majetkem.  Poškození nebo zničení majetku (školy, žáků, učitelů či 
jiných osob), které vznikne špatným zacházením, nedbalostí nebo nekázní, hradí zákonní 
zástupci žáka podle míry poškození až v plné výši. 
 
2. Každé zjištěné poškození majetku nebo zjištění závady ve třídě (učebně) hlásí žák 
některému ze zaměstnanců školy. 
 
3. Požaduje-li škola náhradu škody po žákovi, musí škodnou událost prošetřit třídní učitel. 
 
 
 
V Mokrých Lazcích dne 30. 8.2016    ……………………………. 
            Mgr. Jaromíra Bubová 

 ředitelka školy 


