
1 

 

 

 

 

 

Obecná ustanovení 

Na základě ustanovení § 30 odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán 

školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. 

 

Školní řád upravuje: 

§ 22 odst. 2, odst. 3, § 50 odst. 1, § 67 odst. 3 

- podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování 

 

§ 30 odst. 1, písm. a), b), c), d) školského zákona 

A) PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ  ŽÁKŮ, JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 

       VE ŠKOLE A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ  SE ZAMĚSTNANCI   

        ŠKOLY 

B) PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY  

C) PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ, JEJICH OCHRANY PŘED 

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO 

NÁSILÍ  

D) PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE  STRANY ŽÁKŮ  

E) PODMÍNKY PRO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ŽÁKŮ PŘED RIZIKOVÝM CHOVÁNÍM A PŘED PROJEVY 

DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ  

 

§ 30 odst. 2: 

- pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

 

§ 22 odst.1 b), § 30 odst. 3: 

- zveřejnění školního řádu, poučení o povinnosti dodržovat školní řád 

 

§ 31: 

- podmínky ukládání výchovných opatření 
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A) Ustanovení pro žáky, zákonné zástupce a zaměstnance školy 

 

a) Práva a povinnosti žáků 

Práva žáka: 

1. Žák má právo se vzdělávat, účastnit se výuky podle rozvrhu a být hodnocen.  

2. Žák má právo na odpočinek a volný čas.  

3. Žák má právo na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní, 

morální a sociální rozvoj. Žák má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu rozvoji a 

nevhodně ovlivňují jeho morálku.  

4. Žák má právo na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat 

přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušného chování a dobrého vzájemného soužití. Jeho názorům 

musí být dána náležitá váha. Žák má právo sdělit svůj názor třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím, výchovné 

poradkyni, zástupkyni ředitele školy a řediteli školy.  

5. Žák má právo na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy.  

6. Žák si může vyžádat pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit své znalosti.  

7. Žák má právo na zvláštní péči v odůvodněných případech (nemoc, zdravotní postižení, v případě mimořádných 

schopností a talentu).  

8. Žák má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech 

týkajících se vzdělávání školského zákona. 

9. Žák má právo na ochranu osobních údajů v souladu s předpisy GDPR 

10. Žák má právo na vzdělávání v době, kdy je dotčena prezenční výuka v důsledku krizového opatření 

vyhlášeného v souvislosti s krizovým stavem podle krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného 

opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví 

nebo z důvodu nařízení karantény není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy ve škole. 

Po tuto dobu škola poskytuje dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem tak, aby došlo k naplnění 

Školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. 

 

Povinnosti žáka: 

1. Žáci dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo ni. Chodí do školy vhodně a čistě oblečeni a 

upraveni. Při každém svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Žáci jsou povinni chránit své zdraví i 

zdraví svých spolužáků a pracovníků školy.  

2. Žáci mají povinnost dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně 

zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. 

3. Žáci mají povinnost plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s 

právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem 

4. Žák je povinen účastnit se distanční výuky. 

5. Žák je povinen být případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest a používat 

je předepsaným způsobem. 

6. Žáci dodržují zásady slušného kulturního chování ve škole i mimo školu.  Zdraví učitele, zaměstnance školy a 

jiné dospělé osoby pozdravem "Dobrý den, Na shledanou". Nepoužívají hrubých a vulgárních slov,  jsou 

ohleduplní k mladším a slabším spolužákům, neubližují ani slovem ani fyzicky. Dodržují další základní 

společenská pravidla - chceš-li něco, řekni „Prosím“; dostaneš-li něco, řekni „Děkuji“. Žáci dodržují zásady 

slušné komunikace, neskáčou do řeči ostatním, nepřekřikují je. 

7. Žákům není povoleno vstupovat do sboroven, kabinetů a ředitelny bez vyzvání zaměstnance školy. 

8. Do školy vstupují žáci určeným vchodem a ten také používají k odchodu. O přestávkách a v době vyučování je 

zakázáno opouštět budovu školy. Výjimkou je odchod žáka (např. k lékaři, jiné vážné důvody), který byl 

předem zákonným zástupcem nahlášen třídnímu učiteli nebo vyučujícímu. Před vyučováním a po vyučování 

nepobývají žáci ve škole, pokud nejsou zařazeni do školní družiny nebo nejsou pod dohledem vyučujícího. 

Dohled vyučujícího je zajištěn 20 min před vyučováním a během celé polední přestávky. 

9. Po vstupu do školy se žáci přezouvají do zdravotně vhodné obuvi, čisté a v dobrém stavu. Uzavřená sportovní 

obuv je nevhodná. 

10. Do odborných učeben odcházejí žáci zároveň s koncem přestávky, řídí se pokyny vyučujícího a řádem odborné 

učebny. 

11. Služba týdne dbá na čistotu a pořádek, odpovídá za čistě umytou a utřenou tabuli v průběhu vyučování.  

12. O malých přestávkách pobývají žáci převážně ve třídě, o velké přestávce žáci obvykle svačí, pobývají na 

chodbě, v případě příznivého počasí mohou trávit velkou přestávku na školním dvoře.  

13. O malých i velkých přestávkách žáci mohou využívat sportovní a zábavné prvky umístěné na chodbách 

(stavebnice z dřevěných hranolů, ping pong, basketbalové koše, branky na pozemní fotbálek, stolní fotbálek, 

hra – házení pytlíků na šikmé plošiny, hrazdy na posilování). Žáci využívají aktivity na svém patře až po 

příchodu učitele, který vykonává na dané chodbě dohled, popř. po souhlasu učitele, který dohlédne na 

bezpečnost. Žáci ukončí aktivity dle instrukcí učitele vykonávajícího dohled, aby se včas odebrali do třídy, 
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popř. přesunuli do odborné učebny a byli připraveni na další vyučovací hodinu. 

Pokud žáci nebudou respektovat pravidla užívání, pokyny učitele nebo nebudou na následující hodiny 

připraveni, bude jim užívání těchto aktivit omezeno či zakázáno, a to jednotlivě nebo celé třídě dle posouzení 

učitele, který vykonává dohled. 

14. Nápoje v krabičkách si žáci mohou zakoupit v automatu během kterékoliv přestávky a odnést s sebou. Nápoje, 

které jsou v otevřených kelímcích, si žáci mohou zakoupit pouze o velké přestávce a pijí je u automatu, 

nepohybují se s nimi po škole.  

15. Výtah mohou používat žáci tělesně postižení či zranění a jejich potřebný doprovod (1 osoba). 

16. Vstup na požární schodiště a do suterénu školy je bez doprovodu vyučujícího žákům zakázán. Do suterénu smí 

žáci pouze v nutných případech, kdy potřebují p. školníka nebo p. uklízečku. 

17. Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují nevhodným způsobem jeho průběh. Vyučovací hodina začíná 

zvoněním a končí dle pokynů vyučujícího (projekty, vyuč. bloky…). Na začátku vyučovací hodiny se žák 

omlouvá, pokud se z vážných důvodů nemohl připravit na vyučování, pokud byl nepřítomen v předcházející 

hodině a pokud zapomněl pomůcky, domácí úkol apod. 

18. Žákům není dovoleno pořizovat audio a video nahrávky na mobil nebo pořizovat a zveřejňovat nahrávky na 

sociálních sítích bez svolení konkrétních osob na nahrávkách. 

19. Pití během vyučování je povoleno po dohodě s vyučujícím.  

20. V zimním období se žákům zakazuje koulování před školou. 

21. Žák respektuje pokyny všech pracovníků školy. Je zakázána slovní a fyzická agrese vůči pedagogickým i 

ostatním pracovníkům školy.  

22. Nalezené věci se odevzdávají pedagogickým pracovníkům školy nebo vedení školy. 

23. Do školy mají žáci zakázáno nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní 

výchovu žáků. Žáci by také neměli nosit do školy cenné předměty, které nepotřebují k výuce, pojištění žáků 

školy se vztahuje pouze na věci osobní (obuv, oblečení apod.) a na předměty, které souvisejí s vyučováním.  

Na ostatní předměty, které nesouvisejí s výukou, se pojištění nevztahuje (např. řetízky, náušnice, prstýnky, 

digitální záznamníky, notebooky, tablety, mobilní telefony).  

24. Pokud žák zjistí ztrátu, okamžitě tuto věc hlásí třídnímu učiteli, dohledu nebo učiteli ve vyučovací hodině. Ti 

tuto skutečnost ihned řeší.  

25. Žák je zodpovědný za svoje studijní výsledky a chování.  

 

 

 

b) Práva a povinnosti zákonných zástupců 

Povinnosti zákonného zástupce: 

1. Zákonný zástupce má povinnost zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení 

2. Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte 

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

3. Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování i v případě distanční 

formy vyučování. 

4. Zákonný zástupce žáka je povinen zajistit žákovi vhodné podmínky pro účast na distanční výuce (nákupem, 

zapůjčením ve škole apod.). 

5. Zákonný zástupce žáka má povinnost dostavit se do školy na vyzvání učitele, či vedení školy. Pokud tak 

nemůže ze závažných důvodů učinit, bez prodlení informuje učitele a domluví si jiný termín. 

 

Práva zákonného zástupce: 

1. Zákonný zástupce má právo se informovat o chování a prospěchu svého dítěte u jednotlivých vyučujících 

prostřednictvím třídních schůzek, popř. na předem domluvených konzultacích. 

2. Zákonný zástupce žáka má právo na individuální pohovor. Je nutné domluvit předem přesný termín, který 

bude vyhovovat oběma stranám.  

3. Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících nebo u vedení školy.  

4. Zákonný zástupce žáka může kdykoliv různou formou pomoci škole, může škole věnovat věcný nebo finanční 

dar, být nápomocen radou, odbornými znalostmi, odbornými službami, může škole nabídnout náměty pro 

obohacení výchovně vzdělávacího procesu – exkurze, výlety, návštěvy. Může ve spolupráci s jinými 

zákonnými zástupci zorganizovat výjimečnou akci nejen pro kolektiv třídy, do které dochází jejich dítě, ale i 

pro celou školu, akci, která se stane jejich přičiněním tradicí. 

5. Zákonný zástupce žáka má právo volit zástupce do školské rady a právo být volen do školské rady.  

6. Zákonný zástupce má možnost a právo /prostřednictvím školské rady/ : 

▪ vyjadřovat se  

• k návrhům školních vzdělávacích programů  

• k rozboru hospodaření  

▪ schvalovat  
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• výroční zprávu o činnosti školy  

• školní řád  

• pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole  

▪ podílet se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy  

▪ projednávat 

• návrh rozpočtu školy  

• inspekční zprávy České školní inspekce  

▪ podávat podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím správu ve 

školství a dalším orgánům státní správy  

       7.  Zákonný zástupce má právo na ochranu osobních údajů v souladu s předpisy GDPR 

 

c) Práva a povinnosti pedagogických pracovníků 

 

Pedagogičtí pracovníci mají právo  

1.  na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým 

násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo zákonných zástupců žáků a dalších osob, které jsou v 

přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole, 

2.  aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy, 

3.  na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při 

přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti, 

4.  volit a být voleni do školské rady, 

5.  na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti 

 

Pedagogičtí pracovníci mají povinnost 

1. vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, 

2. chránit a respektovat práva žáka, 

3. chránit bezpečí a zdraví žáka a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských   

zařízení 

4. svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat 

jeho rozvoj, 

5. zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu žáků a výsledky 

poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do 

styku, 

6. zpracovávat osobní údaje žáků a zákonných zástupců v souladu s předpisy GDPR 

7. poskytovat žáku nebo zákonnému zástupci nezletilého žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním. 

8. řídit se platnými směrnicemi školy (školní řád atd.), 

9. vykonávat dohled nad žáky podle zvláštních předpisů a pokynů ředitele školy, 

10. vychovávat žáky k dodržování pravidel slušného chování, hygienických zásad bezpečnosti práce, k ochraně 

školního majetku, 

11. spolupracovat s rodiči žáků, informovat je na třídních schůzkách, popřípadě na individuálně dohodnuté 

schůzce, o chování a prospěchu jejich dětí. Pokud je to třeba, podávají rodičům informace i písemnou formou,  

12. být přítomni ve škole v době stanovené rozvrhem, v době dohledu nad žáky, v době porad svolaných vedením 

školy, při suplování, při práci se žáky mimo výuku a v jiných případech, pokud tak určí ředitel. 

 

 

Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole  

 

1. Pedagogové a ostatní zaměstnanci školy přispívají svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte.  

Mají právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonávají svou práci.  

Rozhodují o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy. 

2. Pedagogové a ostatní zaměstnanci školy jsou povinni odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a 

dotazy přiměřeným a vhodným způsobem. 

3. Všichni pracovníci školy, žáci školy a zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají na vytváření 

partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.  

4. Všichni pracovníci školy, žáci školy a zákonní zástupci dbají na dodržování základních společenských pravidel 

a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.  

5. Všichni pracovníci školy, žáci školy a zákonní zástupci dbají na udržování pořádku a čistoty ve všech 

prostorách školy. 

6. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáků vůči pracovníkům školy nebo pracovníků školy vůči žákům 

je považováno za závažné porušení školního řádu a vedení školy z takového jednání vyvodí důsledky v 

souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona (§ 31 odst. 3). 
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§ 30 odst.1., písm b) 

B) Provoz a vnitřní režim školy 

1. Žáci přicházejí do školy v době od 7:35 do 7:50 hod. Od 8:00 do 16:00 hod. školník budovu školy zamyká. 

Žáci, kteří se opozdí, zvoní u vchodu na školníka, hospodářku školy, popř. zástupkyně ředitele. Návštěvám 

umožní vstup do školy školník, hospodářka školy, popř. zástupkyně ředitele prostřednictvím zvonku. 

2. Na nultou hodinu a mimořádné odpolední schůzky vstupují žáci do budovy školy pouze s vyučujícím. 

3. V průběhu vyučovacích hodin není umožněn žádné návštěvě vstup do tříd (pokud nebyla návštěva předem 

domluvena a schválena).  Návštěvy, které přicházejí v úředních záležitostech, se hlásí u ředitele školy, u 

zástupkyně ředitele, popř. u hospodářky školy. 

4. První vyučovací hodina začíná v 7.55 hodin. Žáci jsou ve své určené třídě v 7.50 hod.  

5. Žáci při příchodu do školy (v 7:35 hod. a na konci polední přestávky) vypínají svůj mobilní telefon, tablet a 

během pobytu ve škole je nepoužívají. Pokud se objeví skutečnost, kvůli které žák musí telefonovat, může tak 

učinit s vědomím kteréhokoliv učitele. Stejně tak žáci během vyučování nepoužívají chytré hodinky. 

6. Po zvonění sedí všichni žáci v lavicích. Pokud se nedostaví vyučující do pěti minut po zvonění, oznámí služba 

jeho nepřítomnost v ředitelně nebo v kanceláři školy.  

7. Během hodiny je možno mít pod dohledem vyučujícího otevřená velká okna. O přestávce musí být velká okna 

zavřená. Za zavřená velká okna během přestávek zodpovídá učitel odcházející z hodiny a dohled na chodbě. 

Malá ventilační okna mohou být otevřena i během přestávky. 

8. V průběhu vyučování může žák odcházet pouze v doprovodu rodičů nebo po předložení písemného souhlasu 

rodičů o samostatném odchodu ze školy.  

9. Při odchodu žáků z budovy (konec vyučování, odchod na oběd v době polední přestávky) vyučující odvádí 

žáky do přízemí školy a dohlédne na jejich bezpečný odchod ze školy. 

10. Rodiče, popř. osoby, které vyzvedávají děti po vyučování (především 1. st.) vyčkají na děti ve vestibulu a 

nechodí ke třídám (pokud nepotřebují jednat s paní učitelkou).  

11. Šatny žáci udržují v čistotě a pořádku, nenechávají v nich peníze ani jiné cennosti. V průběhu vyučování jsou 

šatny zamčené kvalitním zámkem. Za obsah nezamčených šaten škola nenese odpovědnost. 

12. Po skončení vyučování žáci okamžitě opouštějí školní budovu.  

13. Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, odchází na oběd a po něm ihned domů (pokud nemají odpolední 

vyučování).   

14. Odpolední hodiny mohou mít upravené začátky vzhledem k jejich programu. Stejným způsobem může být 

upravena i výuka nepovinných a volitelných předmětů. Vyučující sdělí vedení a zákonným zástupcům rozsah 

této úpravy. Tyto změny se stávají přímou součástí rozvrhu školy. V případě, že výuka začíná mimo rozpis 

vyučovacích hodin, organizuje vstup do školy a šaten vyučující dané hodiny.  Stejně tak organizuje i opuštění 

šaten a budovy po skončení hodiny mimo rozpis vyučovacích hodin. V případě suplování se učí podle rozvrhu, 

pokud suplující učitel nemůže začít dle upraveného času. 

15. Při akcích konaných školou mimo budovu školy zajišťuje vyučující bezpečnost a ochranu dětí 15 min před 

dobou shromáždění. Akce začíná a končí v předem určeném čase a na předem určeném místě. Místo a čas 

shromáždění žáků a čas ukončení akce škola oznámí nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků. 

16. Na distanční vzdělávání se nevztahuje rozvrh, režim vyučovacích hodin, rozdělení žáků do skupin a režim 

přestávek platný při prezenční výuce. Při distanční výuce jsou respektována specifika tohoto způsobu 

vzdělávání, například věk žáků, technické dovednosti žáků, odlišné technické vybavení a individuální 

možnosti jednotlivých žáků, náročnost dlouhodobé práce s počítačem, dlouhodobé sledování monitoru, 

nevhodné držení těla apod. Délku výuky a přestávek stanovuje pedagog při distančním vzdělávání podle 

charakteru činností a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků, jejich schopnostem a 

momentálním reakcím. 

 

§ 22 odst.2., písm b), odst. 3 písm.d), § 50 odst. 1, § 67 odst. 3 

Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování: 

1. Žák je podle §22 školského zákona povinen řádně docházet do školy a účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. 

Na vyučovací hodiny přichází včas, aby si stačil připravit potřebné pomůcky před jejich začátkem. 

2. Zákonný zástupce žáka je povinen podle § 50 školského zákona doložit důvody nepřítomnosti žáka ve 

vyučování (při prezenční i distanční formě vyučování) nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku 

nepřítomnosti (telefonicky, e-mailem, osobně, popř. sourozencem). Po návratu dítěte do školy (po nemoci,  

po návštěvě lékaře, sportovní akci nepořádané školou, …) zákonný zástupce omluví absenci dítěte do 

elektronické žákovské knížky. Pokud tak neučiní ani po výzvě třídního učitele, hodiny budou neomluvené. 

3. O předem známé absenci informuje zákonný zástupce třídního učitele, vyučujícího, popř. ředitele školy 

předem (do elektronické žákovské knížky, e-mailem): 

a) na 1 hodinu uvolňuje z vyučování žáka vyučující, ale žák o tom musí informovat i třídního učitele. 

b) na 1 – 2 dny uvolňuje třídní učitel 

c) na více dnů pouze ředitel školy na základě předem předloženého písemného oznámení zákonného zástupce 
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4. V odůvodněných případech má škola právo vyžadovat omluvu nepřítomnosti žáka prostřednictvím lékařského 

potvrzení, a to na základě rozhodnutí ředitele školy.  

5. Za neomluvené hodiny – záškoláctví (kdy žák úmyslně nepřijde do školy a zákonný zástupce o tom neví, popř. 

o tom ví, ale nechce nepřítomnost omluvit) bude žákovi snížen stupeň z chování. 

6. V případě neomluvené absence, časté nepřítomnosti žáka ve škole, při opakovaném nedodržování pravidel 

omlouvání je škola povinna o tomto informovat OSPOD při MÚ v Litomyšli. 

7. Během vyučování nesmí žák svévolně opustit budovu. Je-li mu nevolno, domů nebo k lékaři jde pouze v 

doprovodu zákonného zástupce nebo jiné pověřené osoby.  

8. Tv – pokud je žák omluven, že necvičí (po nemoci, úraz, …), a jedná se o poslední hodiny v rozvrhu, nemusí 

na tyto hodiny chodit, ale v omluvence v elektronické ŽK musí být, že žák může jít domů. (např.: Omlouvám 

Tomáše z Tv, po nemoci nemá dle lékaře 14 dní cvičit, místo Tv půjde domů.). Pokud v omluvence přímo není 

napsáno, že půjde místo Tv domů, musí se Tv zúčastnit, i když necvičí. 

9. V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v odůvodněných případech.  

10. Na akcích, kterých se žáci zúčastňují v rámci školy, platí ustanovení školního řádu. Žáci dbají pokynů osoby, 

která byla vedením školy určena jako dohled. Hodnocení chování na mimoškolních akcích je součástí 

celkového hodnocení včetně klasifikace na vysvědčení. 

 

 

Školní jídelna:  

1. V jídelně žák dbá pokynů všech vyučujících, zvláště pak dohledu. Dodržuje zásady slušného chování. 

2. Po příchodu do jídelny odloží školní tašky do určených prostorů v šatně, svršky pověsí na věšáky. Nenechává 

v nich peníze a jiné cennosti. 

3. Žáci ukázněně stojí frontu, nepředbíhají. 

4. Po odebrání oběda se žáci chovají kulturně, nehlučí, nepřemisťují židle mezi stoly.  

5. Po skončení oběda žák okamžitě odchází domů.  

 

 

§ 30 odst., 1 písm. c) 

C) Podmínky k zajištění BOZP 

1. Žák má právo na život a práci ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivin ze školního prostředí 

v rámci možnosti školy.  

2. Žák má právo na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a 

psychotropními látkami.  

3. Při poranění je žák povinen toto nahlásit ihned vyučujícímu, dozoru či jinému zaměstnanci školy.  

4. Na začátku hodiny učitel zkontroluje přípravu žáků na hodinu a stav třídy. Nepřítomné žáky zapíše do třídní 

knihy. Docházku kontroluje i v dalších hodinách, zejména při odpoledním vyučování.  

5. Všichni pracovníci školy věnují v průběhu celého vyučování i na mimoškolních akcích zvýšenou pozornost 

přímým i nepřímým varovným signálům, které mohou poukazovat na různé formy rizikového chování 

(záškoláctví, zneužívání návykových látek, šikana atd.) 

6. Podmínky bezpečnosti při činnosti ve specializovaných učebnách jsou upraveny v provozních řádech 

odborných učeben a žáci jsou s nimi seznámeni na první hodině odborného předmětu, v případě nepřítomnosti 

žáka hned na další odborné hodině. 

7. Žákům je zakázáno do školy vnášet, ve škole prodávat, podávat, anebo zde užívat návykové látky anebo 

takové látky, které napodobují tvar, vzhled návykových látek anebo evokují jejich chuť 

8. Žákům je zakázáno do školy vnášet, ve škole požívat alkoholické nápoje, ale i nealkoholické pivo a 

energeticke nápoje. 

 

§ 30 odst.1, písm d) 

D) Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami 

1. Žák má právo užívat zařízení školy a používat pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou, avšak je povinen 

řídit se pokyny učitelů a jiných oprávněných osob. Žákům 2. stupně je zakázáno nechávat učebnice a sešity 

v lavicích. Žáci 2. stupně si nenechávají učebnice, sešity a jiné pomůcky v lavicích, ale odnášejí si je domů, 

aby se mohli řádně připravit na další výuku. Žáci, kteří mají ze zdravotních důvodů dvoje učebnice, ukládají je 

na místo určené třídním učitelem. 

2. Žák udržuje učebnice zapůjčené školou v nejlepším možném stavu, eviduje jejich stav dle pokynů učitele, 

učebnice nosí obalené a nepíše do nich. Za poškození učebnic žák při jejich odevzdávání zaplatí náhradu. 

Pokud žák ztratí učebnici, nahradí ji novou učebnicí nebo ji zaplatí v plné výši. 

3. Žák je povinen všechny své svěřené věci udržovat v pořádku a nepoškozovat věci, které tvoří zařízení školy 

nebo jsou majetkem jeho spolužáků. Žáci nesmějí přemísťovat vybavení třídy na jiná místa ve škole. 
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4. Za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti či nešťastnou náhodou, bude 

vyžadována odpovídající náhrada.  

5. S roletami na oknech a s okny manipuluje žák jen na pokyn vyučujícího.  

6. V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být žákům zapůjčeny technické prostředky z 

majetku školy pro digitální komunikaci (notebook, sluchátka apod.) podle možností a na základě posouzení 

školy. Tento majetek je zapůjčen uzavřením smlouvy o výpůjčce s odpovědností za zapůjčený majetek školy. 

Žáci jsou povinni o zapůjčené digitální pomůcky řádně pečovat, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením a 

užívat jej pouze za účelem distanční výuky. 

 

 

§ 30 odst., 1 písm. e) 

E)  Podmínky pro zajištění ochrany žáků před rizikovým chováním a před projevy 

diskriminace, nepřátelství nebo násilí  

1. Všichni pracovníci školy jsou povinni dle svých možností a kompetencí zabránit projevům šikany a jiných 

forem agrese, vandalismu, rasismu a dalším projevům rizikového chování. A to mezi žáky samotnými i žáky a 

pedagogy. Při kontaktu s varovnými signály jsou dle okolností povinni informovat třídního učitele, určeného 

odborníka školy (nejčastěji školní metodik prevence), vedení školy. 

2. Ve škole je zakázáno propagovat strany a hnutí směřující k potlačování lidských práv či rasové 

nesnášenlivosti. 

3. Žák nebo žáci, kteří vědí o projevech šikany (viděli, stali se cílem agrese nebo mají zprostředkovanou 

informaci apod.) mají právo a morální povinnost informovat o této skutečnosti svého třídního učitele, příp. 

jakéhokoli pedagoga, ke kterému mají důvěru. Mohou využít i dalších informačních prostředků jako např. 

elektronická školní schránka důvěry. Zároveň mají takoví žáci právo na pomoc ze strany pedagogů. 

4. Je zakázáno do školy vnášet předměty, které ohrožují zdraví nebo narušují dobré mravy.  

5. Škola každoročně vypracovává aktualizovaný minimální preventivní program, jehož součástí jsou také 

specifické postupy při řešení konkrétních projevů rizikového chování, např. program proti šikanování, 

stanovující přesné krokové scénáře při řešení šikany. Minimální preventivní program zpracovává školní 

metodik prevence. 

6. Všichni pedagogičtí pracovníci školy mají ohlašovací povinnost, je-li dítě v ohrožení, nabádá-li dítě 

k ohrožování jiného dítěte, páchá-li dítě přestupky, je-li dítě v závislostním chování, páchá-li dítě útěky 

ze školy nebo chodí za školu, jestliže rodič nenaplňuje rodičovskou odpovědnost v plné výši. 

Všichni pracovníci školy mají povinnost překazit páchání trestného činu. 

 

F)  Distanční vzdělávání  
 

1. Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí vybraným způsobem následovně:  

− on-line výukou (pedagogický pracovník pracuje v určené době se skupinou žáků prostřednictvím komunikační 

platformy) nebo  

− kombinací synchronní on-line výukou a asynchronní výukou (žáci pracují individuálně, tempo a čas si volí 

sami) nebo  

− off-line výukou, bez kontaktů přes internet, a to buď předáváním písemných materiálů poštou či osobním 

vyzvedáváním, telefonicky nebo  

− individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků nebo  

− komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků nebo  

− zveřejněním zadávaných úkolů a následným zveřejněním správného řešení,  

− informováním žáka o jeho výsledcích, poskytováním zpětné vazby, uplatňováním zejména formativního 

hodnocení, a vedení žáka k sebehodnocení pravidelnou a průběžnou komunikací s žákem, způsobem 

odpovídajícím jeho možnostem, technickému vybavení a rodinným podmínkám.  

 

2. Časové rozvržení distanční výuky  

− Časové rozvržení takovéto výuky odpovídá zhruba časovému rozvržení prezenční výuky a je stanoveno vždy 

pro konkrétní případy, např. odlišně při distanční výuce celé třídy nebo kombinace distanční výuky pro jednu 

část třídy a prezenční výuku pro druhou část.  

− Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční výuku. Veškeré 

změny ve vzdělávacím obsahu a tematických plánech, přesuny učiva, vypuštění učiva škola eviduje a využije 

pro případné úpravy vzdělávání v dalším období. 

− Škola se zaměří především na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce. Priority ve 

vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční výuky.  

 

3. Základní komunikační kanály pro distanční výuku (škola – žák)  
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− základním dálkovým informačním kanálem školy je Microsoft Office 365 a jeho základní aplikace a služby 

pro zadávání úkolů a materiálů a pro další komunikaci, zejména Bakaláři, e-mail Outlook a Microsoft Teams.  

− ke komunikaci se žáky může být rovněž využívána aplikace WhatsApp a Skype. 

− V aplikaci Microsoft Teams má každá třída zřízenu svou učebnu v rámci daných vyučovacích předmětů.  

 

4. Bezpečnost komunikace při distanční výuce  

       −     V průběhu distanční výuky mají všichni účastníci povinnost dbát pravidel GDPR. 

 

 

(§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 

Poučení o povinnosti dodržovat školní řád 

Ředitel je povinen zveřejnit řád na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem s ním seznámit zaměstnance 

školy, žáky a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých žáků. 

      1.    Školní řád je v plném znění zveřejněn na webu školy: www.3zslitomysl.cz 

      2.    Žáci jsou se školním řádem seznámeni první školní den třídním učitelem, nepřítomní žáci v nejbližší  

             den po nástupu do školy. Zákonný zástupce je seznámen se školním řádem na první třídní schůzce  

             v září daného školního roku, popř. dodatečně na další schůzce. Zákonný zástupce se může se školním  

             řádem seznámit na webových stránkách školy, popř. v tištěné formě na veřejně dostupném místě (1. patro  

             vedle sborovny). 

      3.    Zákonný zástupce potvrzuje svoje seznámení s plným zněním školního řádu svým podpisem v žákovské  

             knížce, kde je i výňatek ze školního řádu o omlouvání nepřítomnosti žáka. 

      4.    Žáci a zákonní zástupci jsou poučeni o povinnosti dodržovat školní řád. 

 

 

 

 

Tato novela vstupuje v platnost 12. 5. 2022 

 

Dnem přijetí této novely se ruší platnost předchozího školního řádu. 

 

 

 

V Litomyšli 11. 5. 2022 

                                                                                                                               Mgr. Pavel Jirsa, 

                                                                                                                                   ředitel školy 

http://www.3zslitomysl.cz/

