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1. Školní řád 

1.1.    Motto: 

 

Vstoupili-li jste  -  pozdravte. 

Odcházíte-li  -  rozlučte se. 

Chcete-li cokoliv  -  řekněte „prosím“. 

Dostanete-li  něco  -  řekněte  „děkuji“. 

Používejte i ostatní kouzelná slova, která k sobě lidi přibližují. 

Své spory a nálady neřešte bitvou – jen slaboši a zbabělci musejí takto dokazovat svoji sílu. 

Neničte, každá věc, která posloužila Vám, může posloužit druhému. 

Netrapte se – všechny dveře jsou zde otevřené, proto se přijďte rozdělit o každou radost i 

bolest. 

Mluvte pravdu – lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří. 

Važte si sami sebe – v životě je důležité znát svoji cenu. 

Nevyvyšujte se – nikdo není horší než ten druhý. 

 

1.2.    Práva žáků 

 

     Ţák Základní školy Křiţánky má právo na: 

 Vzdělání a účast ve výuce dle rozvrhu. 

 Odpočinek a volný čas. 

 Zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho morální, 

duchovní a sociální rozvoj. Má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho 

pozitivnímu rozvoji a nevhodně ovlivňuje jeho morálku. 

 Vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor má 

vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého souţití. 

Jeho názorům musí být dána náleţitá váha. Ţák má právo sdělit svůj názor všem 

vyučujícím, vedení školy i správním zaměstnancům. 

 Ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před 

sociálně-patologickými jevy. Má právo na vyuţití preventivních programů, které mu 

slouţí k poskytnutí pomoci v případě, ţe je potřebuje. 

 Poskytnutí pomoci v případě, ţe se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy. 
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 Na pomoc vyučujícího v případě, ţe neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit své 

vědomosti a dovednosti. 

 Zvláštní péči v odůvodněných případech (onemocnění, zdravotní postiţení, vývojové 

poruchy učení, talent). 

 Ţivot a práci ve zdravém ţivotním prostředí a na odstraňování škodlivin ze školního 

prostředí v rámci moţností školy. 

 Ochranu před všemi formami sexuálního zneuţívání a před kontakty s alkoholem, 

cigaretami, narkotiky a psychotropními látkami. 

 Svobodu myšlení, svědomí a náboţenství. 

 Respektování soukromého ţivota jeho rodiny ze strany pedagogických pracovníků. 

 Svobodu výběru kamarádů. 

 Svobodu pohybu ve školních prostorách k tomu určených. 

 Zakládat v rámci škol samosprávné orgány ţáků, volit a být do nich volen, pracovat 

v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, ţe ředitel školy se 

bude stanovisky ţáků zabývat. 

 

1.3.  Práva a povinnosti rodičů a jiných zákonných zástupců 

  

Rodiče a jiní zákonní zástupci mají v ZŠ Křiţánky právo na: 

 Informace o chování a prospěchu ţáků od všech pedagogických pracovníků při 

třídních schůzkách, v určených konzultačních hodinách nebo po předchozí domluvě i 

v jinou dobu, není však moţno narušovat průběh vyučování. 

 Vznášení připomínek a podnětů k práci školy slušnou formou u všech pedagogických 

pracovníků, včetně vedení školy. Na anonymní informace nebude brán zřetel. 

 Omlouvání svého dítěte v případě jeho nepřítomnosti ve škole. 

 Návštěvu vyučovací hodiny po předchozí domluvě s učitelem. 

 Dohled na pravidelnou docházku svého dítěte do školy. 

 

               Rodiče a jiní zákonní zástupci ţáků v ZŠ Křiţánky jsou povinni: 

 Zajistit, aby ţák docházel řádně do školy. 

 Omlouvat nepřítomnost ţáka ve škole, popř. dokládat důvody jeho nepřítomnosti ve 

škole v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. 
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 Na vyzvání ředitele školy, třídního učitele nebo vyučujícího se osobně zúčastnit 

projednávání závaţných otázek týkajících se vzdělávání a chování ţáka. 

 Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotních obtíţích nebo 

jiných závaţných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 

 Informovat školu o změnách v rodinném zázemí ţáka – změna adresy, telefonu, 

zaměstnání, apod. 

 

1.4. Docházka do školy 

  

 Ţák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Na vyučování přichází včas, 

aby si stačil připravit potřebné pomůcky před jeho začátkem. 

 Nepřítomnost ve škole ţáku omlouvají rodiče nebo jiní zákonní zástupci z dobrých 

zdravotních či jiných váţných důvodů do 3 dnů od začátku nepřítomnosti písemně 

nebo telefonicky (566 662 238) nebo emailem ( zs.krizanky@seznam.cz). Po návratu 

do školy jiţ pouze písemně na omluvném listu ţáka v ţákovské kníţce. Předem 

známou nepřítomnost dítěte je nutno omluvit před jejím započetím. Uvolnění z jedné 

vyuč. Hodiny poskytuje daný vyučující, na více hodin aţ jeden týden třídní učitel, na 

dobu delší neţ jeden týden  - ředitel školy. Ţádost o uvolnění podávají rodiče 

písemnou formou, která musí obsahovat datum, celé jméno ţáka, zdůvodnění a čitelný 

podpis. 

 V době vyučování navštěvují ţáci lékaře jen v nutném případě. Aby byl ţák ze školy 

uvolněn, musí si ho přímo ve škole vyzvednout jeho rodič či jiný zákonný zástupce 

nebo musí předem předloţit písemnou ţádost. Ukončí-li ţák návštěvu lékaře ještě 

v době vyučování, je povinen se vrátit do školy. 

 Po příchodu do školy, po své nepřítomnosti, předkládá ţák omluvenku neprodleně 

třídnímu učiteli. Ten uzná ţákovu nepřítomnost pouze omluvenkou v ţákovské kníţce 

podepsanou zákonnými zástupci nebo lékařem, jehoţ potvrzení můţe škola vyţadovat. 

V případě, pokud nemoc přesáhne 3 dny, avšak pouze jako součást omluvenky 

vystavené rodiči a jinými zákonnými zástupci. 

 Bude-li ţák nepřítomen ve škole častěji, a je podezření ze zanedbávání školní 

docházky, můţe třídní učitel vyţadovat v odůvodněných případech lékařské potvrzení 

o nemoci ţáka či jiný úřední doklad potvrzující důvod nepřítomnosti ţáka ve škole. 

 

mailto:zs.krizanky@seznam.cz
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1. 5. Chování žáka ve škole, při činnostech mimo budovu školy a jeho  povinnosti 

 

 Ţáci dodrţují pravidla bezpečnosti a hygieny ve škole i při výuce mimo školu. Při 

kaţdém svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Ţáci jsou povinni chránit své 

zdraví, zdraví svých spoluţáků a všech pracovníků školy. 

 Ţáci dodrţují zásady kulturního chování. Zdraví učitele, správní zaměstnance školy a 

jiné dospělé osoby pozdravem „Dobrý den“, při odchodu „Nashledanou“. Ve třídě 

zdraví postavením se v lavici při zahájení vyučování nebo při vstupu dospělé osoby do 

třídy. Ţáci oslovují všechny členy pedagogického sboru „paní učitelko“, „pane 

učiteli“, „paní ředitelko“. Správní zaměstnance podle jejich profesního zařazení („paní 

kuchařko“, apod.) nebo jejich příjmením. 

 Do budovy školy vstupují určeným vchodem, který pouţívají také k odchodu. O 

přestávkách a v době vyučování je zakázáno opouštět budovu školy bez souhlasu 

učitele. 

 Ţáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují nevhodně jeho průběh. O přestávkách 

se mohou volně pohybovat v patře, do kterého patří jejich kmenová učebna. Musí 

přitom dodrţovat pravidla slušného chování a bezpečnosti. Do ostatních prostor 

budovy mohou jít jen se svolením učitele vykonávajícího dozor. Do jiných tříd 

přecházejí ukázněně, pravidla bezpečnosti dodrţují zejména v prostoru schodiště 

budovy školy. Vstup do odborné učebny (multifunkční učebna) je dovolen jez za 

přítomnosti učitele. Členové zájmových krouţků či nepovinných předmětů mohou být 

ve školní budově jen se svými vedoucími, na které čekají ve školní druţině. 

 Ţáci nesmí do školy nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo 

ohroţovat mravní výchovu spoluţáků. Nesmí také nosit předměty cenné, které 

nepotřebují k výuce a větší obnosy peněz (kromě peněz na vybírání poplatků – např. 

plavecký výcvik, divadelní předplatné, apod.) 

 Nošení, drţení, výroba, distribuce a zneuţívání návykových látek, stejně jako pití 

alkoholických nápojů a kouření je ve škole zakázáno. 

 Ve škole i mimo školu dodrţují ţáci pravidla slušného chování a dbají na dobré 

občanské souţití. 

 Ţák základní školy pomáhá slabším a postiţeným spoluţákům, popř. spoluobčanům, 

je-li to třeba. 
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 Ţák základní školy je zodpovědný za svoje studijní výsledky a chování. Nepouţívá 

hrubých slov, je ohleduplný k mladším spoluţákům, respektuje pokyny všech 

vyučujících, vychovatelky ŠD i správních zaměstnanců školy. 

 Nikomu není dovoleno poniţování, tělesné ubliţování a veškerá činnost, která by 

vedla k ohroţování tělesného a duševního ţivota spoluţáků. V případě zjištění 

šikanování bude viník potrestán v první řadě sníţenou známkou z chování. 

 Poškodí-li ţák úmyslně nebo z nedbalosti školní majetek, majetek spoluţáků, učitelů 

či jiných osob, jsou rodiče nebo jiní zákonní zástupci povinni škodu nahradit nebo 

adekvátně opravit. Toto opatření se týká i venkovní části budovy. 

 Ţák nosí učebnice, sešity a ţákovskou kníţku řádně obalené. 

 Ţákům není dovoleno vstupovat do kabinetů a kanceláří vedení školy bez vyzvání. 

 

 

1. 6. Vnitřní režim školy 

 

 Školní budova se pro ţáky otevírá v 7.00 hodin, kdy také začíná fungovat školní 

druţina. 

 V  přízemí se ţáci přezují do vhodné obuvi či přezůvek, venkovní obuv odloţí do 

botníků a pokračují do šatny v 1. patře, kde odkládají svrchní oděv a odcházejí do 

třídy, ve které funguje ranní školní druţina. V šatnách se ţáci nezdrţují a nevysedávají 

tam. Dozor nad ţáky při příchodu do školy drţí školník, který také školní budovu 

v 8.00 hodin uzamyká. 

 V 7.45 hodin se ţáci přesunou do učebny, kde se připraví na 1. vyučovací hodinu. 

Během vyučovacích hodin není dovoleno pouţívat mobilní telefony, při porušení 

tohoto pravidla bude telefon ţáku odebrán, uzamčen ve stole pedagoga a vydán aţ po 

ukončení vyučování. 

 Platí přísný zákaz manipulace se školními zařízení a vybavením, pokud není přítomen 

učitel a nedá k těmto úkonům pokyn (např. okna, zatemnění, skříně, tabule, 

počítače,…). Toto platí pro všechny prostory budovy školy. Kaţdé poškození nebo 

závadu je třeba ihned ohlásit vyučujícímu, třídnímu učiteli, školníkovi nebo vedení 

školy. 

 Dojde-li v budově školy nebo v jejím okolí k nálezu, předá nálezce věc řediteli školy, 

Pokud se, dle názoru ţáka jedná o věc nebezpečnou, pouze ji řediteli ohlásí. 
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 Dojíţdění do školy na kolech tento školní řád neřeší a škola neodpovídá za moţný 

úraz a ztráty kol. 

 Je-li ţákovi během vyučování nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu 

zákonných zástupců nebo jiné pověřené dospělé osoby. 

 Potřebuje-li ţák během vyučování odejít na WC, slušnou formou o to můţe 

vyučujícího kdykoliv poţádat. 

 Po skončení vyučování se ţák zdrţuje v šatně jen po dobu nezbytně nutnou 

k převlečení, přezují a odchází ze školy. 

 Pokud má ţák zájem zůstat ve škole i po vyučování z důvodů samostudia či 

rozšiřování svých vědomostí a dovedností, musí si zajistit na tuto dobu dozor 

některého z  pracovníků školy. 

 Je-li třeba v zájmu výuky přesunout ţáky do jiné třídy nebo odborné učebny, či patra, 

organizuje přesun učitel, který ho potřebuje, a tentýţ učitel bude nad těmito ţáky 

vykonávat při přesunu dozor. 

 Z důvodu bezpečnosti má přednost na schodištní chodbě třída nebo jednotlivec, kteří 

se po ní právě pohybují, ostatní třídy či jednotlivci čekají, dokud nepřejdou. 

 Na oběd do školní jídelny doprovází ţáky vţdy učitel, který je k tomu určený. Po 

obědě ţáci odcházejí buď do školní druţiny, nebo domů, případně na další výuku. 

 Odpoledne je budova školy uzamčena pedagogickým pracovníkem, který jako 

poslední opouští školní budovu podle rozvrhu školy nebo ŠD. 

 Změny v rozvrhu jsou prováděny pouze se souhlasem ředitele školy. 

 Rozvrţení vyučovacích hodin a přestávek: 

   

vyučovací 

 hodina 

od – do přestávka od – do délka přestávky 

     1. 8.00 – 8.45      1. 8.45-8.55 10 min. 

     2. 8.55 -  9.40      2. 9.40-10.00 20 min. 

     3. 10.00 – 10.45      3. 10.45-10.55 10 min. 

     4. 10.55 – 11.40      4. 11.40 – 11.50 10 min. 

     5. 12.00 – 12.45  konec vyučování  
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1.7. Hygienická a bezpečnostní opatření 

 

 Ţáci jsou povinni se přezouvat, dbát na hygienu, zvláště před jídlem a po pouţití WC. 

 Ţáci chodí slušně a čistě oblečení a upravení. Přehnaná úprava vizáţe, především u 

děvčat školního věku není vhodná 

 Kaţdý úraz, poranění či nehodu, k níţ dojde během vyučování ve třídě, na chodbě 

nebo na hřišti, jsou ţáci povinni ihned hlásit svému vyučujícímu učiteli, učiteli 

vykonávajícímu dozor nebo třídnímu učiteli. Na úraz, který bude hlášen opoţděně, 

nebude škola reflektovat. 

 Také úrazy, ke kterým došlo při společné činnosti ţáků mimo budovu školy, je třeba 

bez odkladu nahlásit učiteli. Těţké úrazy ţáků a pedagogů na školním výletě, exkurzi, 

turistickém cvičení, či plaveckém výcviku je třeba hlásit i vedení školy. Kaţdý úraz 

bude zapsán do „Knihy úrazů“, která je uloţena v kanceláři školy. 

 Ţákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým 

vedením bez dozoru učitele. 

 Při přecházení ţáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se ţáci řídí 

pravidly silničního provozu a pokyny doprovázející osoby. Před těmito akcemi 

doprovázející učitel zvlášť poučí ţáky o bezpečnosti. Pro společné zájezdy platí 

zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou ţáci předem seznámeni. Při pobytu 

v ubytovacích zařízeních se ţáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech 

pokynů pracovníků tohoto zařízení. 

 Při výuce v multifunkční učebně, ţáci zachovávají bezpečnostní předpisy dané 

vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi 

seznámit ţáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit ty ţáky, 

kteří při první hodině chyběli. O poučení ţáků provede učitel záznam do zvláštního 

přehledu na konci třídní knihy 

 

 

1.8.  Chování ve školní jídelně 

 

 Do jídelny vstupují ţáci bez aktovek, po provedeném umytí rukou a nezapomenou 

pozdravit. 

 Ţáci zasednou k jídelním stolům a vyčkají, aţ jim bude učitelem nabrána polévka. 
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 Pro další jídlo si ţáci docházejí ukázněně k výdejnímu okénku, řadí se do přehledného 

zástupu, za oběd poděkují a vracejí se s ním na svoje místo. 

 Ţáci šetří zařízení a vybavení ŠJ. 

 Ze ŠJ se neodnáší ţádné jídlo, ţáci snědí vše v jídelně, včetně ovoce. 

Nezkonzumované potraviny mohou vrátit u výdejního okénka do příslušné nádoby. 

 Ţáci se podřizují pokynům dozorujících učitelů i personálu kuchyně, neukázněný ţák 

můţe být za opakované přestupky závaţnějšího rázu či nekulturní chování vykázán 

z jídelny, případně vyloučen ze školního stravování. 

 Učitel pověřený dozorem nenutí ţáky dojídat oběd, který zaplatili jejich zákonní 

zástupci. 

 Po obědě ţáci bez otálení odejdou ze ŠJ do ŠD případně na další výuku. 

 Ţáci udrţují ve ŠJ pořádek. 

 

1.8.1. Prevence sociálně patologických jevů 

 Program prevence sociálně-patologických jevů je přílohou tohoto školního řádu. 

 

1.9.   Pravidla pro hodnocení výsledků výchovy a vzdělání žáků 

 

 Tato pravidla jsou podrobně uvedena v Klasifikačním řádu, který je přílohou školního 

řádu. 

 

1.10. Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy 

 

 Ve škole není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich 

propagace. 

 Ve škole je zakázána propagace extremistických skupin a hnutí Za propagaci je 

povaţováno i nevhodné oblečení a vzhled ţáků, které jsou v rozporu se školním 

řádem. 

 Není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělání a reklama na 

prodej výrobků ohroţujících zdraví, psychický nebo morální vývoj ţáků nebo přímo 

ohroţující ţivotní prostředí. 
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1.11. Platnost školního řádu 

 

 Školní řád byl projednán a schválen Školskou radou při ZŠ Křiţánky dne: 

…………………………………. 

 Školní řád nabývá platnosti dne: …………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

V Křiţánkách,  dne   1. 9. 2008 

 

      Mgr. Hana  Štůlová, ředitelka školy 
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Se  školní řádem byli seznámeni a souhlasí : 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

 

 

 

 

 

 

V  Křiţánkách dne:     16.9.2008 

 

 

 

 


