
Dodatek č. 1 platný od 1. 9. 2015: 

 
Dodatek byl projednán a schválen zástupci školské rady dne 5.10.2015 a pedagogickou radou 

dne 31.8.2015. 

 
 

Práva a povinnosti žáků upravuje § 21 a 22 školského zákona               

Str. 2 bod A 
 

 

 

Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; ve vnějších i vnitřních prostorách školy  

je zakázáno kouřit, požívat alkohol, energetické nápoje a jiné návykové látky podle § 8 odst. 

1 písm. b) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.                                                        

Str. 3 bod 9 
 

 

 

Hrubým porušením školního řádu je natáčení a fotografování spolužáků  

a zaměstnanců školy bez jejich vědomí a souhlasu.                                       

Str. 4 bod 14 
 

 

 

Rodiče (zákonní zástupci) žáků jsou povinni spolupracovat se školou a řešit případné 

problémy, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou, rodičovská odpovědnost rodičům náleží 

i při pobytu dítěte ve škole  (§ 865 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů).                                       

Str. 4 bod 2. b) 
 

 

 

Rodiče (zákonní zástupci) žáků jsou povinni se na vyzvání ředitele školy  

nebo školského zařízení osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se 

vzdělávání žáka (§ 22 odst. 3 písm. b) školského zákona);                                 

Str. 4 bod 2. c) 
 

 

 

Pojme-li škola po posouzení všech skutečností podezření na zanedbávání školní 

docházky, posoudí zameškané hodiny jako neomluvené. Zákonný zástupce bude  

o neomluvené absenci žáka informován, popř. vyzván k účasti na projednání této záležitosti 

ve škole. 

Neomluvená absence žáka (resp. záškoláctví) může naplnit znaky přestupku na úseku 

školství a výchovy mládeže podle § 31 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, popř. 

trestného činu ohrožování výchovy dítěte podle § 201 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.  

Str. 5 

 



 

Při plánované absenci škola vyžaduje od rodičů předem písemnou žádost o uvolnění 

na formuláři, který žák dostane na počátku školního roku (např. nezbytná návštěva lékaře 

v průběhu vyučování, rodinná rekreace) – rodiče podpisem potvrdí, že od uvedené hodiny 

přebírají za syna / dceru plnou odpovědnost.                                              

Str. 5 
 

 

 

Dozor nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled 

dozorů je vyvěšen na všech úsecích, kde dozor probíhá – chodby 1. a 2. patra, školní jídelna, 

šatna.                 

Str. 5 

 

 

Časové rozvržení vyučovacích hodin a rozpis přestávek.                                

Str. 6 

 

 

Školní budova je přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícím zaměstnancem 

školy  - vrátnou - zajištěna kontrola přicházejících osob, a to od 7.30 hod. do 16.00 hod. 

Otevírá budovu cizím příchozím, je povinná zjistit důvod jejich návštěvy, zapsat do sešitu a 

zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř 

volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.     

Str. 9 bod 6 
 

 

 

Pedagogičtí zaměstnanci sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění 

žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocného 

žáka si zákonný zástupce osobně vyzvedne. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl 

zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do 

zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře. 

Pokud žák vykazuje známky akutního onemocnění (vysoká horečka, zvracení, průjem), čeká 

na rodiče pod dohledem dospělé osoby oddělený od ostatních žáků – kancelář školy (§ 7 

odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů).                                                                                                     

Str. 10 bod 12 
 

 

 

Kromě kouření a pití se nedoporučují energetické nápoje.        

Str. 10 bod 16. 

 

 

 

Žáci (popř. zákonní zástupci) odpovídají za škodu podle obecné úpravy občanského  

zákoníku.                                                                                                    

Str. 11 

 



 

Za případné nadměrné poškození, ztrátu nebo zničení zapůjčené věci je žák 

odpovědný (smlouvu o výpůjčce, upravuje v obecné rovině § 2193 a násl. občanského 

zákoníku).                                                                                                  

Str. 11 bod 5 

 

 

 

Kritéria pro udělení výchovných opatření: 

Důtka ředitele školy 

- za neomluvenou absenci – do 2 hodin;                                      

 

Str. 13 bod 15. d/ 
 

 

 

Stupně hodnocení chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika včetně 

předem stanovených kritérií 

Stupeň 2 (uspokojivé): chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními 

vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování 

nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla 

se přes důtku třídního učitele dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací 

činnost školy, ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

za 3 – 6 hodin neomluvené absence (s přihlédnutím ke konkrétní situaci)            

Str. 15 

 

 

Stupeň 3 (neuspokojivé): chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného 

chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti vnitřnímu řádu školy nebo provinění, 

že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje 

hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy 

dopouští dalších přestupků. 

za 7 hodin a více neomluvené absence (s přihlédnutím ke konkrétní situaci)       

Str. 15 


