
 
 

ŠKOLA KAV ČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 

 

FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha 

 
 

Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48 13 40 23 

 
 
Č. j. 720/12 

ŠKOLNÍ ŘÁD 

Motto: Školní řád stanovuje základní pravidla, která 
je nutno respektovat, aby tak složitý organizmus, 
jímž škola bezesporu je, mohl fungovat a plnit své 
poslání. 



1 
 

ÚVOD 
Ředitelka školy vydává školní řád na základě zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
Školní řád je závazným vnitřním dokumentem školy platným nejen ve škole, ale 
i na mimoškolních akcích pořádaných školou. 
 
 
Školní řád byl projednán pedagogickou radou  
ZŠ, SOŠ dne 25. 6. 2012 a 19. 9. 2012 
MŠ dne 21. 6. 2012 
 
Školní řád byl schválen školskou radou dne 26. 6. 2012 
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I. ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
Školní řád pro žáky 

Článek I 

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 

Vztahy školy a zákonných zástupců žáků 
 
(základní práva a povinnosti žáků vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), z Listiny 
základních práv a svobod, vyhlášené usnesením předsednictva ČNR z 16. prosince 1992 a 
zveřejněné ve Sbírce zákonů pod č. 2/1993 Sb., a z Úmluvy o právech dítěte, zveřejněné ve 
Sbírce zákonů pod č. 104/1991 Sb.,) 

Práva žáků a jejich zákonných zástupců: 

1. Žáci mají právo na vzdělávání formou účasti ve výuce podle rozvrhu a na rozvoj 
osobnosti podle míry nadání, rozumu a fyzických schopností, mají možnost rozvíjet 
svou tvořivost v rámci možností školy. 

2. Žáci mají právo být seznámeni se svými právy a povinnostmi danými zákonnými 
normami a školním řádem. 

3. Žáci mají právo na slušné zacházení, osobní bezpečí, úctu a respektování soukromí, 
právo na respektování svých individuálních zvláštností, odlišností a zdravotního 
stavu. 

4. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají v odůvodněných a doložených 
případech právo na speciální péči, včetně žáků mimořádně talentovaných a 
nadaných.  

5. Nově přijatí žáci mají právo na pomoc při adaptaci v nových podmínkách. 
6. Žáci mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány, volit a být do nich 

voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy. Ředitel 
školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat. 

7. Žáci mají právo účastnit se akcí organizovaných školou, pokud splní kritéria 
stanovená pro účast. 

8. Žáci mají právo podávat náměty, připomínky a stížnosti k chodu školy třídnímu 
učiteli, případně výchovné poradkyni, své problémy mohou konzultovat 
s výchovnou poradkyní, metodikem prevence sociálně patologických jevů, třídním 
učitelem nebo psychologem.  

9. Žáci mají právo svobodně vyjadřovat své názory, a to ve všech záležitostech, které 
se jich týkají, a s dodržením všech pravidel slušné komunikace a jednání. 

10. Žáci mají právo využívat konzultací s vyučujícími k vysvětlení nepochopeného nebo 
zameškaného učiva či doplnění a prohloubení probíraného učiva. 

11. Žáci mají právo na spravedlivé hodnocení s přihlédnutím k individuálním potřebám. 
Žáci mají právo vidět své písemné práce opravené učitelem. 

12. Žáci 1. stupně mají právo navštěvovat školní družinu, až do naplnění její kapacity. 
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13. Žáci mají právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, před psychickým a 
fyzickým násilím, nedbalým zacházením, sociálně patologickými jevy, informacemi, 
které by mohly ohrozit jejich rozumovou a mravní výchovu. 

14. Žáci mají právo na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitnou v ohrožení či 
nesnázích. 

15. Zákonní zástupci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně 
nadaných žáků mají právo požadovat na škole vypracování individuálního 
vzdělávacího plánu nebo programu. 

16. Zákonní zástupci mají právo účastnit se Dnů otevřených dveří organizovaných 
školou a dalších akcí pro veřejnost, které škola organizuje. 

17. Zákonní zástupci mají právo volit a být voleni do Školské rady. 
18. Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích 

tohoto vzdělávání, zejména prostřednictvím elektronické žákovské knížky, 
konzultačních hodin a třídních schůzek. 

19. Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo na informace a poradenské služby školy, 
které vykonávají školní psycholog, speciální pedagog, výchovní poradci a metodik 
prevence sociálně patologických jevů. Žáci mohou využít emailovou schránku 
důvěry ekoala@seznam.cz.  

20. Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo se vyjadřovat ke všem rozhodnutím 
týkajícím se podstatných náležitostí vzdělávání. 

21. Žáci a zákonní zástupci mají právo na ochranu osobních údajů, mají právo se 
vyjádřit k činnosti školního psychologa, k instalaci kamerového systému k ochraně 
bezpečnosti a majetku žáků. 

Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců: 

1. Žáci jsou povinni řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. 
2. Žáci jsou povinni dodržovat školní řád a ostatní vnitřní předpisy a pokyny ředitelky 

školy, se kterými byli seznámeni. 
3. Žáci jsou povinni plnit pokyny pracovníků školy, které jsou v souladu s právními 

předpisy a školním řádem. 
4. Zákonní zástupci jsou povinni zajistit řádnou docházku žáků do školy. 
5. Zákonní zástupci jsou povinni oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 školského 

zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost 
žáka a změny o těchto údajích. Jsou povinni informovat školu o změně zdravotní 
způsobilosti a skutečnostech podstatných pro průběh vzdělávání a bezpečnost žáka a 
jejich změnách. 

6. Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování 
v souladu se školním řádem. 

7. Zákonní zástupci jsou povinni se na vyzvání ředitelky školy osobně zúčastnit 
projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka. 

8. Zakázány jsou všechny projevy rasové, náboženské, národnostní, sociální a jiné 
nesnášenlivostí, diskriminace, nepřátelství, násilí, šikana, veškeré hazardní hry. 
Zakázáno je přechovávání a rozšiřování pornografie a držení, požívání a šíření 
návykových látek. Žáci nenosí symboly propagující hnutí směřující k potlačování 
základních lidských práv a svobod. 

9. Ve škole není povolena činnost a propagace stran a hnutí a náboženských 
organizací. 
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Ředitelka školy je povinna oznamovat orgánům sociálně-právní ochrany dětí skutečnosti 
nasvědčující tomu, že žák vede zahálčivý nebo nemravný život. Povinností školy ze 
zákona je ohlašovací povinnost vůči orgánům sociálně právní ochrany dětí a mládeže a 
Policii ČR, a to zejména v případech jako jsou nedodržování rodičovské zodpovědnosti, 
trestná činnost páchaná na dětech nebo podezření na ni, záškoláctví nad stanovenou 
hranici, dealerství a zneužívání návykových látek a podezření na ně, šikana, činnosti 
páchané žákem, které vykazují znaky přestupku nebo trestného činu. 
 
Další práva a povinnosti žáků jsou vymezeny v následujících článcích školního řádu dle 
věcné příslušnosti. 

Článek II 

Docházka do školy 

1. Žáci přicházejí do školy vhodně oblečeni, připraveni na vyučování, vybaveni 
potřebnými pomůckami, které si včas před každou hodinou připraví.  

2. Žáci docházejí do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu, účastní se všech 
předmětů i dalších aktivit, ke kterým se přihlásili. 

3. Žáci se aktivně zapojují do vyučování, nenarušují průběh výuky, přispívají k tvorbě 
pozitivního klimatu, při zkoušení neopisují ani nepoužívají nepovolené pomůcky 
(mobilní telefony,…), zdvořilost žáků ke všem zaměstnancům školy je samozřejmostí. 

4. Žáci dodržují pravidla společenského chování, nenosí v budově pokrývku hlavy.  
5. K lékaři chodí žáci pokud možno v době mimo vyučování, jinak předloží písemnou 

žádost zákonného zástupce o uvolnění. Žáci 1. stupně odcházejí vždy v doprovodu 
dospělé osoby. Žáci 2. stupně mohou odejít bez doprovodu v případě, že o to jejich 
zákonný zástupce písemně požádá a touto žádostí na sebe výslovně přebere 
zodpovědnost. (formulář ke stažení na www stránkách školy) 

6. Bez potvrzení o uvolnění z vyučování nesmí žáci opustit školní areál. 
7. Uvolnění žáka z vyučování: na 1 – 2 vyučovací hodiny uvolňuje žáka vyučující, 

z jehož hodin má být žák uvolněn - žák o svém odchodu uvědomí i třídního učitele 
(případně zastupujícího třídního učitele), na 1 – 2 dny uvolňuje třídní učitel, na dobu 
delší uvolňuje ředitelka školy po předložení písemné žádosti zákonného zástupce a 
doporučení třídního učitele.  

8. Každá nepřítomnost musí být zákonným zástupcem nejpozději do 3 dnů od začátku 
nepřítomnosti omluvena. Žáci předloží omluvenku neprodleně po návratu do školy. 
Třídní učitel uznává pouze omluvenky v omluvném listu (notýsku). Škola může 
požadovat, pokud to považuje za nezbytné, jako součást omluvenky vystavené 
zákonným zástupcem potvrzení ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a 
dorost nebo jiný úřední doklad stvrzující nepřítomnost žáků ve škole. 

9. Neomluvenou absenci do součtu 10 hodin řeší třídní učitel se zákonnými zástupci 
formou pohovoru, při součtu nad 10 hodin svolává ředitel školy výchovnou komisi. 
Ředitel školy je povinen oznamovat orgánům sociálně-právní ochrany dětí skutečnosti 
nasvědčující tomu, že žák vede zahálčivý nebo nemravný život, spočívající zejména 
v tom, že zanedbává školní docházku, nebo že jeho rodiče neplní povinnosti plynoucí 
z rodičovské zodpovědnosti nebo je zneužívají. Opakované záškoláctví, pokud již byli 
zákonní zástupci postiženi za přestupek podle platné legislativy, řeší Policie ČR jako 
trestní oznámení pro podezření z páchání trestného činu ohrožení mravní výchovy 
mládeže. 

10. Omlouvání ve vyučování: Žáci mají nárok na omluvu z přípravy na vyučování po 
dobu 1 týdne od příchodu do školy, pokud absence trvala více jak 1 týden. Při kratší 
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absenci mají žáci nárok na omluvu pouze tehdy, je-li předmět v rozvrhu hned 
následující den po ukončení absence. 

11. Za pozdní příchod se považuje nástup do hodiny nejpozději 10 minut po jejím začátku. 
Přesáhne-li nepřítomnost žáka tuto dobu, je hodnocena jako nepřítomnost na celé 
vyučovací hodině, a je tedy nutno ji řádně omluvit, jinak je posuzována jako 
nepřítomnost neomluvená.  

12. Podmínky přestupu žáků mezi třídami a skupinami jsou stanoveny individuálně 
ředitelem školy po projednání v pedagogické radě.  

Článek III 

Zacházení s majetkem 

1. Žáci mají právo využívat přiměřeně svému věku a schopnostem materiální vybavení 
školy, včetně majetku předaného škole zřizovatelem, a to v souladu se školním řádem 
a dalšími provozními pravidly. 

2. Povinností žáků je chránit a nepoškozovat majetek školy, včetně majetku předaného 
škole zřizovatelem, ani majetek spolužáků, oznamovat třídnímu učiteli ihned zjištěné 
závady. 

3. Poškodí-li žáci učebnice, pomůcky nebo jiný majetek školy, včetně majetku 
předaného škole zřizovatelem, škodu nahlásí třídnímu učiteli. Vzniklou škodu 
způsobenou ztrátou, úmyslným jednáním či nedbalostním jednáním, které je v rozporu 
s vnitřními předpisy školy, je žák (zákonný zástupce) povinen nahradit nebo na vlastní 
náklady odstranit. 

4. Žáci odpovídají za své osobní věci, dbají na jejich dostatečné zabezpečení. Ztráty či 
poškození hlásí třídnímu učiteli.  

5. Žáci nenosí do školy cenné předměty (rádia, CD přehrávače, šperky apod.) a větší 
částky peněz. Škola je za jejich případnou ztrátu odpovědná pouze na základě 
obecných předpisů o odpovědnosti za škodu. 

6. Pokud žák nosí mobilní telefon do školy, musí ho mít v průběhu vyučovacích hodin a 
pobytu ve školní jídelně vypnut a uklizen. O přestávkách i při vyučování je zakázáno 
užívat mobilní telefon a jiné přístroje k fotografování či pořizování jiných záznamů 
žáků a zaměstnanců školy 

7. Ztráty a odcizení věcí hlásí žák třídnímu učiteli. Nalezené věci se odevzdávají do 
sekretariátu školy. 

Článek IV 

Bezpečnost a ochrana zdraví 

1. Povinností žáků ve škole i mimo školu je dodržovat pravidla bezpečného chování, 
ochrany zdraví a hygieny, se kterými jsou seznamováni v průběhu školní docházky 
pověřenými pracovníky. Žáci se chovají tak, aby neohrozili svoje zdraví, zdraví svých 
spolužáků ani zdraví jiných osob. 

2. Všichni žáci jsou povinni bezodkladně oznámit dozorujícímu pedagogickému 
pracovníkovi úraz, pokud jim to zdravotní stav dovolí, nebo úraz jiné osoby 
(spolužáka), jehož byli svědkem a spolupracovat při vyšetření příčin. Žáci jsou 
povinni okamžitě oznamovat pedagogickému pracovníkovi též změny zdravotního 
stavu, ke kterým dojde v průběhu vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a 
které mohou mít vliv na zapojení žáků do těchto činností. 

3. Pro účast v některých vzdělávacích činnostech školy je od žáků požadován posudek 
o zdravotní způsobilosti. 
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4. Při akcích mimo školu jsou žáci a jejich zákonní zástupci předem informováni o místě 
a času shromáždění před akcí i o místě a času ukončení akce. V rámci mimo školu 
mohou být žáci po určenou dobu mimo přímý dohled pracovníka pověřeného 
dozorem, pokud s tím zákonní zástupci vysloví souhlas. Podmínky určuje 
doprovázející pracovník s přihlédnutím k rozumové vyspělosti žáků. 

5. Na akcích mimo školu se žáci řídí dalšími předpisy a pokyny pro danou akci, pravidly 
silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. 

6. Během vyučování stanoveného rozvrhem není žákům dovoleno bez vědomí učitele 
opustit budovu či areál školy. Uvolněnky žáci předkládají obsluze recepce školy. Při 
nevolnosti odchází žák pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo jiné pověřené 
dospělé osoby.  

7. Během vyučování a při všech akcích pořádaných školou budou postihovány jakékoliv 
formy šikany (včetně kyberšikany). Jakékoliv formy ubližování i náznaky šikany jsou 
žáci povinni ihned oznámit. V areálu školy a jejím nejbližším okolí platí přísný zákaz 
kouření a užívání návykových látek. Tento zákaz platí i při mimoškolních akcích 
pořádaných školou. Pro žáky mladší 15 let platí též zákaz konzumace kávy. 

8. Pobyt ve škole mimo dobu stanovenou rozvrhem a pro zájmovou činnost žáků je 
možný pouze se souhlasem pedagogického pracovníka, který zároveň přebírá 
zodpovědnost za žáky. 

9. Žáci nesmějí sami vstupovat do sborovny, kabinetů, tělocvičen, sprch a odborných 
pracoven. Do těchto prostor vstupují pouze na vyzvání či pod dozorem zaměstnanců 
školy. Při výuce v odborných pracovnách se žáci řídí řády těchto pracoven. 

10. Žáci nesmějí manipulovat s elektrickými spotřebiči, audiovizuální, počítačovou a 
projekční technikou v učebnách a pomůckami bez přímého dozoru učitele. 

11. Nepřijde-li učitel do třídy do 5 min. po začátku hodiny, ohlásí předseda třídy či jiný 
žák třídy jeho nepřítomnost v kanceláři školy. 

12. Žáci nesmějí vyhazovat věci z oken budovy. Pro všechny žáky platí přísný zákaz 
manipulace s okny a regulačními hlavicemi radiátorů bez pokynu pedagogického 
pracovníka. 

13. Žáci nesmějí do budovy školy vnášet jedovaté látky, hořlaviny a všechny druhy zbraní 
a obranných prostředků (např. i nože) včetně jejich napodobenin. 

14. Užívání sportovních potřeb a náčiní v budově školy je umožněno žákům pouze 
v hodinách tělesné výchovy za přítomnosti dozoru učitele a v prostorách k tomu účelu 
vyhrazených. Vyučující nedovolí, aby se žák bez odložení nebo zabezpečení proti 
možnosti zranění a zachycení ozdobných a jiných pro činnost nevhodných a 
nebezpečných předmětů (např. náramky, hodinky, náušnice, řetízky, pearcing) účastnil 
příslušné činnosti. Žák musí mít cvičební úbor.  

15. Žáci nesmějí do budovy školy vnášet k úschově kola, koloběžky a skateboardy. 
16. Lékárničky jsou uloženy v sekretariátu školy, kabinetech přírodopisu, chemie a tělesné 

výchovy, ve cvičné kuchyni, školní družině, keramické dílně a kabinetě 1. stupně. 

Článek V 

Vnitřní režim a provoz 

1. Do školy žáci přicházejí včas, tak aby se mohli připravit na výuku. Dodržují časový 
rozsah přestávek a vymezenou dobu pro oběd ve školní jídelně. 

2. Vchod školy se otevírá v 6.30 hodin. Škola se uzavírá v 17.30 hodin. Do budovy 
vstupují žáci na pokyn pověřené osoby: 7.30 hod. 1. třídy, od 7.40 hod. ostatní žáci. 
Vchod se uzavírá v 8.00 hod. Provoz ranní družiny 6.30 – 8. 00 hod. Šatny jsou 
v průběhu celého dopoledního vyučování uzamčeny. Vstup žákům do šatny během 
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dopoledního vyučování je umožněn pod přímým dohledem vrátného a jen ve 
výjimečném případě. 

3. Na přezutí do tříd si nosí žáci vhodnou domácí obuv, nevhodná je obuv s tmavou 
gumovou podrážkou.  

4. Obuv i svršky si žáci odkládají do šatních skříněk, v šatnách se zbytečně nezdržují. 
Všichni žáci školy odpovídají za uzamčení přidělené skříňky a uhradí případnou ztrátu 
klíče či poškození zámku skříňky.  

5. Po skončení každé vyučovací hodiny se postarají určení žáci - služba o pořádek ve 
třídě. Po ukončení vyučování žáci zvednou židle (výjimka - středa), řídí se přehledem 
končících tříd, udržují čistotu a pořádek ve své třídě, podílí se na zachování pořádku v 
budově i v okolí školy.  

6. Pití nápojů během vyučovacích hodin se řídí dohodou s příslušným vyučujícím. 
7. Na oběd do školní jídelny dochází žáci až po skončení dopoledního vyučování. Do 

školní jídelny mají přístup pouze žáci, kteří mají zaplacený oběd. Řídí se řádem školní 
jídelny. 

8. Úřední hodiny v kancelářích školy jsou pro žáky od 7.45 do 7. 55 hod. a o velké 
přestávce. 

9. Do ředitelny, sborovny, kabinetů a kanceláří vstupují žáci po vyzvání. 

Článek VI 

Režim přestávek 

1. O přestávkách (kromě pobytu venku) pobývají žáci na chodbách či ve třídách. 
Stěhování do pracoven (i v případě pobytu žáků o velké přestávce venku) probíhá 
vždy ihned po skončení vyučovací hodiny. 

2. V době příznivého počasí mohou trávit žáci velkou přestávku venku. Žákům je 
zakázáno lézt na ploty a sportovní vybavení. Při odchodu i návratu se pohybují žáci 
ohleduplně a ukázněně, dbají na včasný nástup do další vyučovací hodiny. Není 
dovoleno odcházet z areálu školy, vstupovat do prostorů u tělocvičen. Do školní 
jídelny mají žáci povolen vstup pouze při odhlašování oběda ve stanovených úředních 
hodinách.  

Článek VII 

Školní parlament  

1. Členy Školního parlamentu jsou volení zástupci ze 4. - 9. třídy. 
2. Volební období je od 1. 10. do 30. 9. následujícího školního roku. 
3. Školní parlament si volí předsedu, zapisovatele a tiskového mluvčího. 
4. Schází se nejméně jednou měsíčně. 
5. Své členy může odvolávat při souhlasu nadpoloviční většiny všech parlamentářů. 

 
Práva Školního parlamentu 

 
1. Školní parlament jedná s přímým dozorem učitele. 
2. Podílí se na chodu školy, řeší situace ve vyučování i mimo něj, projednává náměty a 

problémy žáků týkající se školní docházky a aktivně se podílí na realizaci akcí. 
 

Povinnosti Školního parlamentu 
 

1. Školní parlament je povinen hájit dobré jméno školy. 
2. Má povinnost hájit zájmy všech žáků bez rozdílu. 
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3. Informuje žáky o podnětech vedení školy a učitelů. 
4. Členové Školního parlamentu jsou povinni tlumočit třídě závěry týkající se jeho 
činnosti. 

5. Školní parlament informuje vedení školy o námětech a požadavcích žáků. 

Článek VIII 

Uvolnění z výuky konkrétního předmětu 

1. Na základě žádosti zákonného zástupce uvolňuje ze závažných důvodů z výuky 
konkrétního předmětu ředitelka školy. 

2. Uvolnění z předmětu tělesná výchova je možné jen s písemným doporučením 
registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. 
Žádost musí žák odevzdat pro 1. pololetí do 20. 9., pro 2. pololetí do 20. 2. 
příslušného školního roku třídnímu učiteli, který nese odpovědnost za její 
administrativu. Uvolňování lze žádat během roku se zpětnou platností pouze zcela 
výjimečně, ze závažných zdravotních důvodů doložených lékařským doporučením. 

Článek IX 

Vyučování 

Vymezení základních pojmů 
 
1. Dopolední vyučování je výuka, která předchází přestávce určené na oběd. 
2. Odpolední vyučování je výuka, která následuje po přestávce určené na oběd. 
3. Začátek vyučování je zpravidla v 8 hodin, ukončení vyučování je zpravidla nejdéle 

v 16 hodin 15 minut (ZŠ), 17 hodin 10 minut (SŠ). 
4. Přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním žáci tráví v určených 

prostorách školy, pokud nejsou uvolněni písemným prohlášením zákonných zástupců. 

Článek X 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 

Základní pravidla hodnocení a klasifikace žáka ZŠ a žáka SŠ (dále jen žáka) se řídí zákonem 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění, vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a 
některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, vyhláškou č. 
13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění, vyhláškou 
č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a 
dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění. 
Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, 
srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné. 
Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 
Hodnocení vychází z míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních 
osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. 
Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu, cílem hodnocení je 
poskytnout žákovi zpětnou vazbu. 
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II. STŘEDNÍ ŠKOLA 
 Školní řád pro žáky  

Článek I 

Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců 

Vztahy školy a zákonných zástupců žáků  
 
(základní práva a povinnosti žáků vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), z Listiny 
základních práv a svobod, vyhlášené usnesením předsednictva ČNR z 16. prosince 1992 a 
zveřejněné ve Sbírce zákonů pod č. 2/1993 Sb., a z Úmluvy o právech dítěte, zveřejněné ve 
Sbírce zákonů pod č. 104/1991 Sb.,) 

Práva žáků a jejich zákonných zástupců:  

1. Žáci mají právo na vzdělávání a rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a 
fyzických schopností, formou účasti ve výuce podle rozvrhu, mají právo rozvíjet svou 
osobnost, nadání a tvořivost v rámci možností školy. 

2. Žáci mají právo být seznámeni se svými právy a povinnostmi danými zákonnými 
normami a školním řádem. 

3. Žáci mají právo na slušné zacházení, osobní bezpečí, úctu a respektování soukromí, 
právo na respektování svých individuálních zvláštností, odlišností a zdravotního stavu. 

4. Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích 
vzdělávání, zejména prostřednictvím aplikace Bakaláři, konzultačních hodin a třídních 
schůzek. Pro žáky mají pedagogičtí pracovníci stanoveny konzultační hodiny, zákonní 
zástupci si mohou individuálně dohodnout konzultaci i mimo pohovorové hodiny. 

5. Zákonní zástupci mají právo účastnit se akcí pro veřejnost, které škola organizuje. 
6. Na informace u zletilých žáků mají právo jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči 

nim plní vyživovací povinnost. 
7. Žáci mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány, volit a být do nich 

voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy. 
Ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů 
zabývat. 

8. Žáci a zákonní zástupci mají právo na ochranu osobních údajů, mají právo se vyjádřit 
k činnosti školního psychologa, k instalaci kamerového systému k ochraně 
bezpečnosti a majetku žáků. Informace, které poskytne zákonný zástupce či zletilý žák 
do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi jsou důvěrné. 

9. Zletilí žáci a zákonní zástupci mají právo volit a být voleni do školské rady. 
10. Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo na informace a poradenské služby školy, 

které vykonávají školní psycholog, speciální pedagog, výchovní poradci a metodik 
prevence sociálně patologických jevů. Žáci mohou využít emailovou schránku důvěry 
ekoala@seznam.cz. 

11. Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo se vyjadřovat ke všem rozhodnutím 
týkajícím se podstatných náležitostí vzdělávání, mají právo svobodně vyjadřovat své 
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názory, a to ve všech záležitostech, které se jich týkají za uplatňování tohoto práva 
občansky slušným způsobem. 

12. Zletilí žáci a zákonní zástupci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo 
mimořádně nadaného žáka mají právo požadovat na škole vypracování individuálního 
vzdělávacího plánu nebo programu. 

13. Nově přijatí žáci mají právo na pomoc při adaptaci v nových podmínkách. 
14. Žáci mají právo využívat konzultací s vyučujícími k vysvětlení nepochopeného nebo 

zameškaného učiva či k doplnění a prohloubení probíraného učiva. 
15. Žáci mají právo na spravedlivé hodnocení s přihlédnutím k individuálním potřebám. 

Mají právo vidět své písemné práce opravené učitelem. 
16. Žáci mají právo účastnit se akcí organizovaných školou, pokud splní kritéria 

stanovená pro účast. 
17. Žáci mají právo podávat náměty, připomínky a stížnosti k chodu školy třídnímu 

učiteli, případně výchovné poradkyni, své problémy mohou konzultovat s výchovnou 
poradkyní, 
metodikem prevence sociálně patologických jevů, třídním učitelem nebo školním 
psychologem.  

18. Žáci mají právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, před psychickým a 
fyzickým násilím, nedbalým zacházením, sociálně patologickými jevy, informacemi, 
které by mohly ohrozit jejich rozumovou a mravní výchovu. 

19. Žáci mají právo na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitnou v ohrožení či 
nesnázích. 

Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců:  

1. Žáci jsou povinni řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. 
2. Žáci jsou povinni dodržovat školní řád, předpisy a pokyny ředitelky školy, se kterými 

byli seznámeni. 
3. Žáci jsou povinni plnit pokyny pracovníků školy, které jsou v souladu s platnými 

právními předpisy a řádem školy. 
4. Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých studentů jsou povinni informovat školu o 

změně zdravotní způsobilosti a skutečnostech podstatných pro průběh vzdělávání a 
bezpečnost žáka a o jejich změnách, jsou povinni oznamovat škole údaje podle § 28 
odst. 2 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání 
nebo bezpečnost žáka a změny o těchto údajích.  

5. Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni dokládat důvody 
nepřítomnosti žáka ve vyučování. 

6. Zákonní zástupci jsou povinni se na vyzvání ředitelky školy osobně zúčastnit 
projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka. 

7. Zakázány jsou všechny projevy rasové, náboženské, národnostní, sociální a jiné 
nesnášenlivostí, diskriminace, nepřátelství, násilí, šikana, veškeré hazardní hry. 
Zakázáno je přechovávání a rozšiřování pornografie a držení, přechovávání, požívání 
a šíření návykových látek. Žáci nenosí symboly propagující hnutí směřující 
k potlačování základních lidských práv a svobod. 

8. Ve škole není povolena činnost a propagace stran a hnutí a náboženských organizací. 
9. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni zajistit řádnou docházku do školy. 
 
Ředitelka školy je povinna oznamovat orgánům sociálně právní ochrany dětí skutečnosti 
nasvědčující tomu, že žák vede zahálčivý nebo nemravný život. Povinností školy ze 
zákona je ohlašovací povinnost vůči orgánům sociálně právní ochrany dětí a mládeže a 
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Policii ČR, a to zejména v případech jako jsou nedodržování rodičovské zodpovědnosti, 
trestná činnost páchaná na dětech nebo podezření na ni, záškoláctví nad stanovenou 
hranici, dealerství a zneužívání návykových látek a podezření na ně, šikana, činnosti 
páchané žákem, které vykazují znaky přestupku nebo trestného činu. 
 
Další práva a povinnosti žáků jsou vymezeny v následujících článcích školního řádu dle 
věcné příslušnosti. 

Článek II  

Docházka do školy 

1. Žáci přicházejí do školy vhodně oblečeni, připraveni na vyučování, vybaveni 
potřebnými pomůckami, které si včas před každou hodinou připraví. Žáci dbají na to, 
aby jejich oblečení v době praxí i ve škole odpovídalo požadavkům jejich budoucího 
povolání.  

2. Žáci docházejí do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu, účastní se všech 
předmětů i dalších aktivit, ke kterým se přihlásili. 

3. Žáci se aktivně zapojují do vyučování, nenarušují průběh výuky, přispívají k tvorbě 
pozitivního klimatu, při zkoušení neopisují ani nepoužívají nepovolené pomůcky 
(mobilní telefony,…), zdvořilost žáků ke všem zaměstnancům školy je samozřejmostí. 

4. Žáci dodržují pravidla společenského chování, nenosí v budově pokrývku hlavy. 
5. K lékaři chodí žáci pokud možno v době mimo vyučování, jinak nezletilí žáci předloží 

písemnou žádost zákonného zástupce o uvolnění. Nezletilí žáci odcházejí v doprovodu 
dospělé osoby, pokud zákonný zástupce písemně nepožádá, aby žák opustil školu sám. 
Zletilí žáci oznámí písemně odchod z vyučování třídnímu učiteli nebo jeho zástupci 
(formuláře ke stažení na www stránkách školy). 

6. Bez potvrzení o uvolnění z vyučování nesmí žáci opustit školní areál. 
7. Žáci odcházející ze školy v průběhu vyučování z důvodu nevolnosti musí být 

doprovázeni zletilou osobou. 
8. Uvolnění žáků z vyučování: 

1-2 vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, z jehož předmětu mají být žáci 
uvolněni, zároveň žáci uvědomí o odchodu třídního učitele, případně zastupujícího 
třídního učitele, 1-2 dny – uvolňuje třídní učitel, na dobu delší – ředitelka školy po 
předložení písemné žádosti zákonných zástupců nebo zletilého žáka doporučené 
třídním učitelem. V případě žádosti zletilého žáka je třeba spolupodpisu rodiče. 

9. Každá nepřítomnost musí být zákonným zástupcem či zletilým žákem nejpozději do 3 
dnů od začátku nepřítomnosti omluvena. Žáci předloží omluvenku neprodleně po 
návratu do školy. Třídní učitel uzná pouze omluvenky v omluvném listu. Součástí 
omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka musí být potvrzení 
lékaře, pokud nepřítomnost žáka přesáhla 3 dny školního vyučování. Součástí každé 
omluvenky zletilého žáka musí být vždy potvrzení vystavené úřední či jinou osobou 
(lékař, správní úřad, dopravní podnik). Zameškané hodiny bez této řádné omluvenky 
budou počítány jako neomluvené. Žák má právo vyčerpat 3 dny rodinných důvodů za 
pololetí školního roku, které si může omluvit sám pouze žák zletilý. Navíc mají žáci 
nárok na 1 den pro vykonání zkoušek v autoškole. 
Jestliže se žák neúčastní po dobu 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není 
omluvena, vyzve ředitel školy písemně žáka nebo zákonného zástupce nezletilého 
žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti. Žák, který do 10 dnů od 
doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, 
jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty a přestává být žákem školy. 



12 
 

10. Škola může požadovat u nezletilých žáků, pokud to považuje za nezbytné, jako 
součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a 
dorost nebo jiný úřední doklad stvrzující nepřítomnost žáka ve škole i v případě kratší 
absence. 

11. Omlouvání ve vyučování: Žáci mají nárok na omluvu z přípravy na vyučování po 
dobu 3 dnů od příchodu do školy, pokud absence trvala více než 1 týden. V případě 
dlouhodobé absence (delší než 3 týdny) záleží na dohodě s jednotlivými vyučujícími. 
Při kratší absenci mají žáci nárok na omluvu pouze tehdy, je-li předmět v rozvrhu 
hned následující den po ukončení absence. 

12. Povinností žáka je účastnit se výuky všech povinných, volitelných a nepovinných 
předmětů, na které se student přihlásil, a to dle stanoveného rozvrhu. Žák je povinen 
splnit předepsané kontrolní práce. V případě absence je doplní v náhradním termínu. 

13. Pro žáky jsou stanoveny konzultační hodiny se všemi vyučujícími. 
14. Povinností žáka je účastnit se odborných praxí ve stanoveném rozsahu. 
15. Jako pozdní příchod je hodnocen nástup do hodiny nejpozději 10 minut po jejím 

začátku. Přesáhne-li nepřítomnost žáka tuto dobu, je hodnocena jako neomluvená 
nepřítomnost na celé vyučovací hodině.  

16. Pokud celkový počet zameškaných hodin přesáhne v daném pololetí, tj. ke dni 
uzavření klasifikace a docházky 30% z celkového počtu skutečně odučených hodin 
v jednotlivých předmětech, žáci na základě návrhu vyučujících vykonají doplňující 
zkoušku z těchto předmětů. V odůvodněných případech při nedostatku podkladů pro 
klasifikaci může vyučující daného předmětu navrhnout doplňující zkoušku, i když 
není splněna tato podmínka. 

17. Ředitelka školy může umožnit žákovi přerušit vzdělávání nebo příslušný ročník 
opakovat. Přerušení vzdělávání je možné nejvýše na dobu dvou let, po dobu přerušení 
vzdělávání žák není žákem školy, po ukončení přerušení vzdělávání žák pokračuje 
v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno, popřípadě se souhlasem ředitelky 
školy ve vyšším ročníku, prokáže-li odpovídající znalosti. 

18. Ve 4. ročníku v období školního vyučování, kdy je již ukončena výuka v posledním 
ročníku vzdělávání, již žák školu nenavštěvuje. 

19. Podmínky přestupu žáků mezi třídami a skupinami jsou stanoveny individuálně 
ředitelkou školy po projednání v pedagogické radě. 

20. Při změně rozvrhu nebo mají-li žáci volno uprostřed vyučování, jedná se o přerušení 
výuky. V této době mohou žáci opustit školní areál. 

Článek III  

Zacházení s majetkem 

1. Žáci mají právo využívat přiměřeně svému věku a schopnostem materiální vybavení 
školy, včetně majetku předaného škole zřizovatelem, a to v souladu se školním řádem 
a dalšími provozními pravidly. 

2. Povinností žáků je chránit a nepoškozovat majetek školy, včetně majetku předaného 
škole zřizovatelem, ani majetek spolužáků, oznamovat třídnímu učiteli ihned zjištěné 
závady. 

3. Poškodí-li žáci učebnice, pomůcky nebo jiný majetek školy, včetně majetku 
předaného škole zřizovatelem, škodu nahlásí třídnímu učiteli. Vzniklou škodu 
způsobenou ztrátou, úmyslným jednáním či jednáním, které je v rozporu s vnitřními 
předpisy školy, je žák (zákonný zástupce) povinen nahradit nebo na vlastní náklady 
odstranit. 
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4. Žáci odpovídají za své osobní věci, dbají na jejich dostatečné zabezpečení. Ztráty či 
poškození hlásí třídnímu učiteli.  

5. Žáci nenosí do školy cenné předměty (rádia, CD přehrávače, šperky apod.) a větší 
částky peněz. Škola je za jejich případnou ztrátu odpovědná pouze na základě 
obecných předpisů o odpovědnosti za škodu. 

6. Pokud žáci nosí mobilní telefon do školy, musí ho mít v průběhu vyučovacích hodin a 
pobytu ve školní jídelně vypnut a uklizen. O přestávkách i při vyučování je zakázáno 
užívat mobilní telefon a jiné přístroje k fotografování či pořizování jiných záznamů 
žáků a zaměstnanců školy. 

7. Ztráty a odcizení věcí hlásí žáci třídnímu učiteli. Nalezené věci se odevzdávají do 
sekretariátu školy. 

Článek IV 

Bezpečnost a ochrana zdraví 

1. Povinností žáků ve škole i na akcích mimo školu je dodržovat pravidla bezpečného 
chování, ochrany zdraví a hygieny, se kterými jsou seznamováni v průběhu školní 
docházky pověřenými pracovníky. Žáci se chovají tak, aby neohrozili své zdraví, 
zdraví spolužáků ani jiných osob.  

2. Každý žák je povinen bezodkladně oznámit dozírajícímu pedagogickému 
pracovníkovi svůj úraz, pokud mu to zdravotní stav dovolí, nebo úraz jiné osoby 
(spolužáka), jehož byl svědkem, a spolupracovat při vyšetření příčin. 

3. Pro účast v některých vzdělávacích činnostech školy je od žáků požadován posudek o 
zdravotní způsobilosti.  

4. Při akcích mimo školu jsou žáci a jejich zákonní zástupci předem informováni o místě 
a času shromáždění před akcí i o místě a času ukončení akce. V rámci mimo školu 
mohou být žáci po určenou dobu mimo přímý dohled pracovníka pověřeného 
dozorem, pokud s tím zákonní zástupci vysloví souhlas. Podmínky určuje 
doprovázející pracovník s přihlédnutím k rozumové vyspělosti žáků. Na akcích mimo 
školu se žáci řídí dalšími předpisy a pokyny pro danou akci, pravidly silničního 
provozu a pokyny doprovázejících osob. 

5. Žáci nesmějí sami vstupovat do sborovny, tělocvičen, sprch a odborných pracoven. Do 
těchto prostor vstupují pouze na vyzvání či pod dozorem pracovníků školy. Při výuce 
v odborných pracovnách se žáci řídí řády těchto pracoven. 

6. Žáci nesmějí manipulovat s elektrickými spotřebiči, regulačními hlavicemi radiátorů, 
audiovizuální, počítačovou a projekční technikou v učebnách a pomůckami bez 
přímého dozoru učitele. 

7. Pro všechny žáky platí přísný zákaz manipulace s okny bez dozoru učitele. Žáci 
nesmějí vyhazovat věci z oken budovy. 

8. Nepřijde-li učitel do třídy do 5 min. po začátku hodiny, ohlásí předseda třídy či jiný 
žák jeho nepřítomnost v kanceláři školy.  

9. Během vyučování stanoveného rozvrhem není žákům dovoleno bez vědomí učitele 
opustit budovu či areál školy. Uvolněnky žáci předkládají pracovníkovi v recepci 
školy. Při nevolnosti odcházejí žáci pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo jiné 
pověřené zletilé osoby. 

10. Během vyučování a při všech akcích pořádaných školou budou postihovány jakékoliv 
formy šikany (včetně kyberšikany). Jakékoliv formy ubližování i náznaky šikany jsou 
žáci povinni ihned oznámit. V areálu školy a jejím nejbližším okolí platí přísný zákaz 
kouření a užívání návykových látek. Tento zákaz platí i při mimoškolních akcích 
pořádaných školou. Pro žáky mladší 15 let platí též zákaz konzumace kávy.  



14 
 

11. Žáci nesmějí do budovy školy vnášet jedovaté látky, hořlaviny a všechny druhy zbraní 
a obranných prostředků (např. i nože) včetně jejich napodobenin.  

12. Užívání sportovních potřeb a náčiní v budově školy je umožněno žákům pouze 
v hodinách tělesné výchovy za přítomnosti dozoru učitele a v prostorách k tomu účelu 
vyhrazených. 

13. Vyučující nedovolí, aby se žáci bez odložení nebo zabezpečení proti možnosti zranění 
a zachycení ozdobných a jiných pro činnost nevhodných a nebezpečných předmětů 
(např. náramky, hodinky, náušnice, řetízky, pearcing) účastnili příslušné činnosti. Žáci 
musí mít cvičební úbor. 

14. Žáci nesmějí do budovy školy vnášet k úschově kola, koloběžky a skateboardy. 
15. Lékárničky jsou uloženy v sekretariátu školy, kabinetech přírodopisu, chemie a tělesné 

výchovy, ve cvičné kuchyni, školní družině, keramické dílně a kabinetě 1. stupně. 

Článek V 

Vnitřní režim a provoz  

1. Do školy žáci přicházejí včas, tak aby se mohli připravit na výuku. Dodržují časový 
rozsah přestávek a vymezenou dobu pro oběd ve školní jídelně. 

2. Vchod školy pro žáky se otevírá v 6.50 hod. v případě nulté vyučovací hodiny a znovu 
pak v 7.45 hod. Škola se uzavírá v 17.30 hodin. Vchod se uzavírá v 8.00 hod. Šatny 
jsou v průběhu celého dopoledního vyučování uzamčeny. Vstup žákům do šatny 
během dopoledního vyučování je umožněn pod přímým dohledem vrátného a jen ve 
výjimečném případě. 

3. Vstup do budovy školy na odpolední vyučování je žákům umožněn 15 minut před 
začátkem hodiny. Ze šatny žáci odcházejí 10 minut před zvoněním na příslušnou 
vyučovací hodinu. 

4. V průběhu vyučování je vstup ze šaten do školy umožněn nejdříve 10 minut před 
zahájením příslušné hodiny. Po skončení dopoledního i odpoledního vyučování se žáci 
nesmí zdržovat v prostorách školy. 

5. Na přezutí do tříd si nosí žáci vhodnou domácí obuv, nevhodná je obuv s tmavou 
gumovou podrážkou.  

6. Obuv i svršky si žáci odkládají do šatních skříněk, v šatnách se nezdržují. Všichni žáci 
školy odpovídají za uzamčení přidělené skříňky a uhradí případnou ztrátu klíče či 
poškození zámku skříňky.  

7. Po skončení každé vyučovací hodiny se postarají určení žáci - služba o pořádek ve 
třídě.  
Po ukončení vyučování žáci zvednou židle (výjimka - středa), řídí se přehledem 
končících tříd, udržují čistotu a pořádek ve své třídě, podílí se na zachování pořádku v 
budově i v okolí školy.  

8. Do školní budovy si žáci nezvou své známé a nenechávají posílat soukromou 
korespondenci. 

9. Pití nápojů během vyučovacích hodin se řídí dohodou s příslušným vyučujícím. 
10. Na oběd do školní jídelny dochází žáci až po skončení dopoledního vyučování. Do 

školní jídelny mají přístup pouze žáci, kteří mají zaplacený oběd. Řídí se řádem školní 
jídelny. 

11. Úřední hodiny v kancelářích školy jsou pro žáky od 7.45 do 7. 55 hod. a o velké 
přestávce. 

12. Do ředitelny, sborovny, kabinetů a kanceláří vstupují žáci po vyzvání. 
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Článek VI  

Režim přestávek 

1. O přestávkách (kromě pobytu venku) pobývají žáci na chodbách či ve třídách. 
Stěhování do pracoven probíhá vždy ihned po skončení vyučovací hodiny.  

2. V době příznivého počasí mohou žáci trávit velkou přestávku venku. Při odchodu i 
návratu se pohybují ohleduplně a ukázněně, dbají na včasný nástup do další vyučovací 
hodiny. Není dovoleno odcházet z areálu školy, vstupovat do prostoru tělocvičen a 
ničit vybavení areálu. Do školní jídelny mají žáci povolen vstup pouze při odhlašování 
oběda ve stanovených úředních hodinách. 

3. Volné hodiny a dobu mezi dopoledním a odpoledním vyučováním rozvrhem určenou 
na oběd tráví žáci mimo budovu školy. Dojde-li ke změně rozvrhu, mohou žáci opustit 
budovu pouze na základě potvrzení o uvolnění z vyučování vystaveného třídním 
učitelem nebo vedením školy. 

Článek VII 

Studentská rada  

1. Je partnerem ředitelky školy a zastupuje v tomto vztahu zájmy žáků školy.  
2. Členy jsou vždy předseda třídy a jeden volený zástupce z každé třídy SŠ. 
3. Má předsedu, který je volen členy a který předstupuje s rozhodnutím studentské rady 

před vedení školy. 
4. Schází se dle potřeby. 
5. Je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina zástupců tříd. Každá třída má 

jeden hlas. Usnesení je platné, je-li schváleno nadpoloviční většinou přítomných. 
V případě nepřítomnosti člena Studentské rady jej zastupuje jiný zmocněnec třídy. 

 
Práva Studentské rady 

 
1. Má právo jednat bez přímého dozoru učitele. 
2. Má právo seznámit se svými názory, návrhy, závěry a podněty vedení školy, které se 

jimi bude zabývat. 
3. Má právo být informována vedením školy o činnosti školy. 

 
Povinnosti Studentské rady 

 
1. Je povinna hájit dobré jméno školy. 
2. Má povinnost hájit zájmy všech žáků bez rozdílu. 
3. Členové se zodpovídají svým třídním kolektivům. 
4. Členové jsou povinni tlumočit třídě závěry, týkající se činnosti studentské rady. 
5. Studentská rada má povinnost zabývat se náměty a problémy každého žáka školy. 

Článek VIII  

Uvolnění z výuky konkrétního předmětu 

1. Na základě žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka uvolňuje 
ze závažných důvodů z výuky konkrétního předmětu ředitelka školy. U zletilého žáka 
je nutný spolupodpis zákonného zástupce. 

2. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. 
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3. Uvolnění z předmětu tělesná výchova je možné jen s písemným doporučením 
registrujícího praktického nebo odborného lékaře. Žádost musí žák odevzdat pro 1. 
pololetí do 20. 9., pro 2. pololetí do 20. 2. příslušného školního roku třídnímu učiteli, 
který nese odpovědnost za administrativu v této věci. Uvolňování lze žádat během 
roku se zpětnou platností pouze zcela výjimečně, ze závažných zdravotních důvodů 
doložených lékařským doporučením. 

Článek IX 

Vyučování 

Vymezení základních pojmů 
 
1. Dopolední vyučování je výuka, která předchází přestávce určené na oběd. 
2. Odpolední vyučování je výuka, která následuje po přestávce určené na oběd. 
3. Začátek vyučování je zpravidla v 8 hodin, ukončení vyučování je zpravidla nejdéle 

v 16 hodin 15 minut (ZŠ), 17 hodin 10 minut (SŠ). 

Článek X  

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 

Základní pravidla hodnocení a klasifikace žáka ZŠ a žáka SŠ (dále jen žáka) se řídí zákonem 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění, vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a 
některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, vyhláškou č. 
13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění, vyhláškou 
č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a 
dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění. 
 
Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, 
srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné. 
Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 
Hodnocení vychází z míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních 
osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. 
Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu, cílem hodnocení je 
poskytnout žákovi zpětnou vazbu. 
 


