
Školní řád (zkrácená verze např. pro cizince)

1. Práva žáků a jejich zákonných zástupců

Žáci mají právo:

● na vzdělávání a školské služby

● na informace o průběhu a výsledcích svého vzděláván

● na pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit své znalosti.

2. Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

Žáci jsou povinni:

● řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, Není-li žák ze závažných důvodů na výuku

připraven (např. nemá domácí úkol), omluví se

● plnit pokyny pedagogických pracovníků

Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

● zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení

● na vyzvání ředitelky školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných

otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka

● dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování

Ve škole je zakázáno používat mobilní telefon, a to jak ve výuce, tak během přestávek. Výjimkou je

pouze polední pauza mezi dopolední a odpolední výukou.

3. Chování žáků:

● Žák školy dodržuje pravidla slušného chování ve vztahu ke všem pracovníkům školy i

spolužákům

● Žák školy dodržuje pravidla slušného chování ve vztahu ke všem pracovníkům školy i

spolužákům

● Žáci nenarušují průběh vyučovací hodiny nevhodným chováním

● Žákům je zakázáno nosit do školy cenné věci. Škola neručí za odložené věci žáků v průběhu

a po skončení vyučování

● Žákům je zakázáno pořizovat během vyučování jakékoliv záznamy

● Žáci nevstupují bez vyzvání do sborovny, kabinetů a ostatních místností vyčleněných pro

pedagogické pracovníky nebo zaměstnance školy

4. Docházka do školy:

● Žák chodí do školy pravidelně a včas dle stanoveného rozvrhu hodin

● Pokud se žák nemůže zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zákonný

zástupce nezletilého žáka, popř. zletilý žák písemně třídního učitele o uvolnění z vyučování

● Z jedné vyučovací hodiny může žáka uvolnit vyučující daného předmětu, na dobu nejvýše tří
dnů uvolňuje žáka třídní učitel, na více než tři dny ředitelka školy, prostřednictvím zástupce,

a to na základě písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. K

této žádosti se předem vyjádří třídní učitel



● Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nebyly předem známy, je zákonný

zástupce nezletilého žáka/zletilý žák povinen nejpozději do tří dnů oznámit třídnímu učiteli

důvod nepřítomnosti

● Vždy omlouvá zákonný zástupce nezletilého žáka, omluvenka vystavená jinou osobou je

neplatná

● V případě zranění či nevolnosti žáka zajistí vyučující v hodině, dozor nebo třídní učitel

ošetření a neprodleně informují jeho zákonné zástupce

● Pokud nezletilý žák opouští budovu školy během vyučování, musí si jej osobně vyzvednout

zákonní zástupci nebo jimi pověřená dospělá osoba

● Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka, v případě, že žák není nemocen,

dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky

● Zákonný zástupce má možnost komunikovat s učiteli telefonicky, mailem nebo osobně v

době třídních schůzek, konzultací nebo mimo stanovenou dobu po vzájemné domluvě

5. Provoz a vnitřní režim škol:

● Škola je otevřena od 7:40, do školní družiny lze docházet již od 6:00 hodin

● Žáci vcházejí hlavním vchodem

● Žáci, kteří mají třídy v přízemí, se přezouvají u svých tříd.

● Ostatní žáci se přezouvají u svých šaten, procházejí suterénem a jdou po hlavním schodišti do

svých tříd.

● Žáci jdoucí do školní družiny se přezouvají ve školní družině.

● Šatny v přízemí uzamyká vyučující první vyučovací hodiny

● Časové schéma vyučovacích hodin:

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 10.00 - 10.45

4. 10.55 - 11.40

5. 11.45 - 12.30

6. 12.35 - 13.20

7. 13.25 - 14.10

8. 14.15 - 15.00

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žák

Stupně hodnocení a klasifikace:

● Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech se v případě
použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

● 1 – výborný

● 2 – chvalitebný

● 3 – dobrý

● 4 – dostatečný

● 5 – nedostatečný

● Není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u příslušného

předmětu místo stupně prospěchu slovo „nehodnocen(a)“ - N

● Neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 (nedostatečný)



7. Postup do vyššího ročníku:

● Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných

předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření

● Do vyššího ročníku postoupí i žák 1. a 2. stupně základní školy a žák nižšího stupně
gymnázia, který již v rámci tohoto stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch

tohoto žáka.

● Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou

měsíců po skončení prvního pololetí (základní vzdělávání) nebo do konce června (střední

vzdělávání

● Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.

Není-li žák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v prvním pololetí ani v

náhradním termínu, neprospěl

● Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do

konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje

žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl

● 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 školy již
jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitelka školy na žádost jeho zákonného

zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů
● Ředitelka školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého

pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce

opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených

v žádosti

8. Hodnocení a klasifikace žáků s cizí státní příslušnost:

● Škola nemá povinnost žáka - cizince doučovat českému jazyku

● Na konci 1. pololetí nemusí být žák - cizinec hodnocen na vysvědčení, a to ani v náhradním

termínu. Pokud by žák ale nebyl hodnocen na vysvědčení na konci 2. pololetí, znamenalo by

to, že musí opakovat ročník


