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ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 

Část 5:  ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ 

Č.j.: 422/2017/ZŠ/ST Spisový znak Skartační znak   422/2017  1.4  A 10 

Vypracoval: Mgr. Martin Mišan 

Schválil: Mgr. Zlata Steuerová 

Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2017 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2017 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2017 

Změny: provedena změna stávajícího dokumentu dle platné legislativy 

ČÁST PRVNÍ 

§ 1 

Základní ustanovení 

1. Tento školní řád vydává ředitelka školy na základě § 30, § 51 a § 69 zákona 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
a v souladu s vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve 
znění pozdějších předpisů. 

2. Školní řád upravuje a obsahuje: 
 podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 

a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, 
 provoz a vnitřní režim školy, 
 podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství, šikany a násilí, 
 podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků, 
 pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků – Klasifikační řád (jako speciální 

příloha). 

3. Školní řád ředitelka zveřejní na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy 
a prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance a žáky školy. Informuje o jeho vydání 
a obsahu zákonné zástupce žáků, předkládá jej ke schválení školské radě. 

4. Žák se svým dobrovolným rozhodnutím studovat na této škole zavazuje k řádné školní 
docházce, k soustavnému studiu a ke vzornému chování ve škole i mimo školu. Zavazuje se 
k plnění školního řádu a k dodržování příslušných bezpečnostních předpisů při vyučování a při 
všech školních akcích ve škole i mimo školu. 
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§ 2 

Práva žáka a zákonných zástupců žáka 

1. Žák má právo: 
a) na kvalitní vzdělávání podle Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) 
b) na informace o obsahu a podmínkách studia každého vyučujícího předmětu včetně 

požadavků a pravidel klasifikace, a to na počátku klasifikačního období i v jeho průběhu 
c) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání 
d) na zdvořilost ze strany zaměstnanců školy, má právo vyslovit svůj jakkoli odlišný názor, 

dodrží-li přitom zásady slušného jednání, pokud není spokojen s jednáním učitele, má 
právo obrátit se se stížností na ředitelku školy 

e) na ochranu před projevy šikany a dalších forem omezování svobody a důstojnosti, v této 
souvislosti má právo obrátit se na výchovného poradce, metodika prevence nebo jiného 
pedagoga dle vlastního uvážení prostřednictvím anonymní schránky (od 1. 9. 2017, 
metodik prevence) 

f) účastnit se všech akcí pořádaných školou, které jsou určeny žákům, pokud splní kritéria 
pro účast na dané akci 

g) využívat poradenských služeb nabízených školou (profesní a výchovné poradenství, 
prevence sociálně patologických jevů, speciální vzdělávací potřeby) 

h) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí svého 
vzdělávání 

i) obracet se na školskou radu 
j) svobodně a demokraticky volit třídní samosprávu a pracovat v ní, zakládat v rámci školy 

samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich 
prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy 
nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných 
orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit 

2. Na ustanovení § 2 odst. 1 písm. b), c), d), g), i) mají právo také rodiče žáka nebo zákonní 
zástupci, popř. osoby, které plní vůči žákovi vyživovací povinnost. 

§ 3 

Povinnosti žáka a zákonných zástupců žáka 

1. Žák má povinnost: 
a) docházet pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin do školy a řádně 

navštěvovat nejen všechny povinné a zvolené volitelné předměty, ale i nepovinné 
předměty a zájmové útvary, ke kterým se přihlásil 

b) dodržovat školní řád 
c) při tvorbě výukových materiálů a žákovských prací dodržovat zákon číslo 121/2000 Sb., 

o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským 
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d) dodržovat zásady slušného chování vůči všem zaměstnancům a návštěvníkům školy 
(včetně zdravení) 

e) plnit pokyny pracovníků školy 
f) seznámit se s provozními řády odborných učeben a řídit se jimi 
g) být nejpozději 10 minut před začátkem vyučování ve třídě, mít připravené učební 

pomůcky pro příslušný předmět a po zazvonění v klidu očekávat příchod vyučujícího 
h) aktivně se zapojit do každé vyučovací jednotky a vyhýbat se všem činnostem, které by 

vyučování znehodnocovaly 
i) omluvit se na začátku vyučování učiteli v případě, že se na vyučování nemohl připravit, 

nemá vypracovaný domácí úkol nebo zapomněl učební pomůcky 
j) v době výuky vypnout mobilní telefon a uložit jej mimo lavici, žákům je zakázáno 

pořizovat audio a video nahrávky v budově školy bez svolení pedagogů 
k) šetřit školní majetek i učební pomůcky a hlásit vyučujícímu zjištěné závady; pokud žák 

úmyslně nebo nereagováním na výzvu prokazatelně poškodí, případně zničí majetek 
školy, je povinen škodu uhradit 

l) po ukončení vyučování v dané třídě uklidit své místo, jde-li o poslední hodinu, dát židle 
na stoly, zhasnout světla a zavřít okna 

m) být ve škole vhodně a čistě upraven a oblečen, přezouvat se v šatně do vhodné domácí 
obuvi (za přezůvky se nepovažuje sportovní obuv určená pro TV), do tělesné výchovy 
nosit cvičební úbor 

n) cenné věci nebo větší částku peněz je povinen žák uložit u třídního učitele, škola ručí za 
oblečení a obuv uloženou v uzamčené šatně po dobu vyučování a kroužků 

o) zabránit všem projevům šikany a ponižování, žák neprodleně nahlásí projevy šikany 
třídnímu učiteli nebo výchovnému poradci 

p) žák svým chováním reprezentuje svou školu na veřejnosti 

2. Zákonný zástupce nezletilého žáka má povinnost: 
a) oznamovat škole údaje, které jsou nutné k vedení školní matriky a další údaje, které jsou 

podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, každá změna těchto údajů musí 
být 

b) neprodleně nahlášena 
c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních potížích nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh a kvalitu vzdělávání žáka 
d) oznámit písemně ředitelce, pokud žák nebo některá z osob, s níž bydlí, onemocní 

nakažlivou chorobou, která podléhá karanténním opatřením, takový žák se může 
zúčastnit vyučování jen s písemným souhlasem lékaře. 

3. Žákům není dovoleno: 
a) opisovat při písemných zkouškách, napovídat při zkoušení a používat nepovolené 

pomůcky 
b) vzdálit se při vyučování a školních akcích bez souhlasu vyučujícího z určeného místa 
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c) opouštět budovu školy během přestávek (mimo přestávku na oběd mezi dopoledním 
a odpoledním vyučováním); ve výjimečných případech lze budovu školy opustit se 
souhlasem třídního učitele nebo pedagogického dozoru (po dohodě se zákonným 
zástupcem) 

d) vpouštět cizí osoby do budovy školy 
e) vstupovat do sborovny, kabinetů a odborných učeben bez souhlasu vyučujících 
f) mít v době vyučování zapnuté mobilní telefony, MP3 přehrávače a podobné přístroje 

a dobíjet je v elektrické síti školy. 

§ 4 

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 

1. Žáci jsou povinni: 
a) řídit se ve škole i na akcích pořádaných školou (LVVZ, výlety, exkurze, sportovní kurzy, 

reprezentace školy, …) zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdraví a předpisy požární 
ochrany, se kterými jsou prokazatelně seznamováni vždy na začátku školního roku 
třídním učitelem podle osnovy připravené zástupcem ředitele školy, absolvování 
poučení potvrdí třídní učitel zápisem do třídní knihy (pokud tento den chybí některý 
z žáků je dodatečně proškolen a tento den je také zapsán do třídní knihy) 

b) dodržovat ve škole hygienické a ekologické zásady, dbát na své zdraví a pečovat o školní 
prostředí 

c) při práci v odborných učebnách, laboratořích, v tělocvičně a posilovně dodržovat 
provozní řády těchto místností, se kterými byli prokazatelně seznámeni na začátku 
školního roku 

d) v případě mimořádné události (požár, evakuace školy) postupovat podle „poplachových 
směrnic a evakuačního plánu“ a pokynů vyučujících. 

2. Žákům je zakázáno: 
a) nošení, držení, distribuce a zneužívání omamných a psychotropních látek a kouření 

v areálu školy a při všech akcích pořádaných školou, porušení bude klasifikováno jako 
hrubý přestupek a budou z něj vyvozena patřičná opatření 

b) přinášet do školy a na akce organizované školou věci nebezpečné pro život a zdraví 
(zejména zbraně) a předměty, které by mohly rozptylovat pozornost žáků při vyučování 

c) zasahovat do elektroinstalace, manipulovat s elektrickými přístroji, obsluha elektrických 
přístrojů je povolena žákům v rámci výuky pod dozorem vyučujícího 

d) používat hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči žákům školy, pracovníkům školy 
e) manipulovat s hasicími přístroji a hydranty s výjimkou nezbytného zásahu při požáru 
f) vyklánět se z otevřených oken a vyhazovat z nich předměty, sedat na okenní parapety. 

3. Pokud se žák prokazatelným způsobem dopustí krádeže věcí ve škole nebo věcí svých 
spolužáků, bude to považováno za závažné porušení školního řádu a šetření bude předáno 
Policii ČR. 



ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál 

Stránka 5 z 41 

4. Propagace hnutí potlačujících lidská práva bude považována za závažné porušení školního 
řádu a zároveň bude další šetření předáno Policii ČR. 

5. Případný úraz žák okamžitě hlásí učiteli, první pomoc poskytují učitelé (vyučující v hodině, 
dozor na chodbách, dozor na akci školy). Vyučující (třídní učitel) zapíše co nejdříve každý úraz 
do knihy úrazů v kanceláři školy. Třídní učitel vždy uvědomí o této skutečnosti zákonné 
zástupce a v případě nutnosti zajistí lékařské ošetření. 

§ 5 

Uvolňování žáka z výuky a omlouvání absence 

1. Při uvolňování žáka z vyučování se postupuje takto: 
a) Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje žáka příslušný vyučující, z více hodin téhož dne třídní 

učitel. Na 1 – 2 dny uvolňuje žáka ze závažných důvodů po předchozí žádosti třídní učitel. 
Na 3 a více dnů uvolňuje žáka ze závažných důvodů ředitelka školy prostřednictvím 
třídního učitele po předchozí písemné žádosti, kterou obdrží třídní učitel minimálně 
5 pracovních dnů před dnem uvolnění. O výjimkách rozhoduje ředitelka školy. 

b) Žádost o uvolnění podává žák prostřednictvím svého zákonného zástupce. 
c) V případě neočekávané situace (nevolnost, úraz apod.) uvědomí třídní učitel zákonného 

zástupce a dohodne s ním způsob předání žáka v budově školy. 
d) Ředitelka školy může uvolnit žáka z předmětu tělesná výchova na základě písemné 

žádosti, ke které musí být přiloženo písemné doporučení praktického nebo odborného 
lékaře. Pokud ředitelka školy žádosti vyhoví, žák není z tělesné výchovy hodnocen. 
Žádost pro žáka podává zákonný zástupce u třídního učitele. 

2. Omlouvání absence: 
a) Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předvídat, je povinen 

zákonný zástupce neprodleně oznámit škole důvod nepřítomnosti nejpozději do 
3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti, oznámení může být písemné, telefonické 
nebo elektronickou poštou třídnímu učiteli. Oznámení za žáka podává zákonný zástupce. 

b) Žák je povinen okamžitě po skončení nepřítomnosti předložit třídnímu učiteli žákovskou 
knížku s omluvenkou. Nepřinese-li žák omluvenku nebo je-li omluvenka nedostačující, 
pokládají se zameškané hodiny za neomluvené. Omluvenku za nezletilého žáka 
podepisuje zákonný zástupce. 

c) Ve výjimečných a odůvodněných případech (vysoká, častá nebo stále se opakující 
absence žáka) může škola požadovat k doložení nepřítomnosti žáka zprávu ošetřujícího 
lékaře žáka. 

d) Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu 3 dnů a škole nebyl oznámen důvod 
nepřítomnosti, vyzve zástupce ředitelky školy – třídní učitel zákonného zástupce 
nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti. 

e) Každý nedovolený odchod z vyučování je neomluvenou absencí. 
f) Neomluvenou nepřítomnost žáka do součtu 8 hodin řeší s jeho zákonným zástupcem 

třídní učitel formou pohovoru (o tomto pořídí zápis a vloží jej do katalogového listu žáka). 
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Vyšší neomluvenou nepřítomnost než 8 hodin řeší se zákonným zástupcem výchovná 
komise v čele s ředitelkou školy. Následná kázeňská opatření projedná na svém 
nejbližším zasedání pedagogická rada. 

§ 6 

Příchod do školy, vyučování, žákovská služba 

1. Pro vstup do budovy používají žáci vchod od multifunkčního hřiště. Žáci se přezouvají 
v šatně, dbají na to, aby šatny byly uspořádány a uzamčeny (každá třída má třídním učitelem 
určeného šatnáře). 

2. Rozpis vyučovacích hodin a přestávek je určen takto: 
a) Organizace vyučování: 

Začátek vyučování je stanoven na 7.40 hod. Vyučování trvá 45 minut. Po druhé vyučovací 
hodině je přestávka 15 minut, mezi hodinami 10 minut, mezi 5. a 6. vyučovací hodinou je 
5 minut přestávka a přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá nejméně 
50 minut. Vyučuje se po celých vyučovacích hodinách. Ve dvouhodinovkách se v některých 
případech na 2. stupni mohou vyučovat povinně volitelné předměty. Žáci mohou mít 
v dopoledním vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin a v odpoledním vyučování nejvýše 
2 vyučovací hodiny. Vyučování musí být ukončeno do 17.00 hodiny. Nelze-li zajistit 
zastupování jiným učitelem, je možno zavést změnu vyučování (rozvrhu). 

Rozpis zvonění (dopolední vyučování): 
7:10 hodin se otvírá škola a pověřená osoba (školnice) pouští žáky do šaten (pokud je 
nevhodné počasí a žáci přijedou autobusem ke škole, jsou žáci do šaten puštěni dříve 
a v šatnách probíhá dozor pověřenou osobou). 7:30 hod. je odchod žáků ze šaten do tříd. 

Úvodní zvonění je 7:40 hod. 
1. hodina: 7.40 - 8.25 hodin 
2. hodina: 8.35 - 9.20 hodin 
3. hodina: 9.35 - 10:20 hodin 
4. hodina: 10.30 - 11:15 hodin 
5. hodina: 11.25 - 12.10 hodin 
6. hodina: 12.15 - 13.00 hodin 

Rozpis zvonění (odpolední vyučování): 
Odpolední přestávka 50 minut 
7. hodina: 13.50 - 14.35 hodin 
8. hodina: 14.40 - 15.25 hodin 

Třídnická hodina: jednou týdně (třídní učitel zapíše záznam o konání do třídní knihy, dále udělá 
krátký záznam o projednaných záležitostech na třídnické hodině). 

b) Organizace dalších činností konaných ve škole např. vycházky a exkurze jsou součástí 
vyučování, jejich obsah i rozsah se řídí učebními osnovami. 
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c) Třídní učitel určí služby odpovídající za jednotlivé činnosti nutné pro hladký průběh 
výuky, služba se řídí pokyny třídního učitele nebo vyučujícího daný předmět. 

d) Žákovská služba zajišťuje: 
 přinášení učebních pomůcek a přípravu tabule a odpovídá za pořádek a čistotu ve třídě 
 na začátku každé vyučovací hodiny hlásí vyučujícímu všechny v učebně nepřítomné 

žáky (i ty, kteří plní jiné školní úkoly v budově školy nebo mimo školu) 
 nedostaví-li se vyučující do 10 minut po zvonění do třídy, oznámí to žákovská služba 

zástupci ředitele nebo ředitelce školy. 
e) Po chodbách a schodištích se žáci pohybují klidně, bez velkého spěchu a řídí se pokyny 

pedagogického dozoru. Žáci, kterým skončí vyučovací hodina dříve než je obvyklé, neruší 
na chodbách a zdržují se ve své třídě. 

  


