ŠKOLNÍ ŘÁD
Základní škola logopedická
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.

I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o
pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.
PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ
1. Žák má právo:
a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona
b) na odpočinek a volný čas
c) na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální
rozvoj; má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují
jeho morálku
d) být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
e) na zvláštní péči v odůvodněných případech (zdravotní postižení, onemocnění)
f) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání
2. Žák je povinen:
g) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat
h) dodržovat školní předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti s nimiž byl seznámen
i) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem
j) chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činností organizovaných školou
k) chodit do školy vhodně a čistě upraven a oblečen.
l) zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržovat své místo, třídu i ostatní školní prostory v
čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením; nosit do školy učebnice a školní potřeby podle pokynů
učitelů.
m) chovat se slušně a ohleduplně k dospělým i spolužákům
Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit:
a) napomenutí třídního učitele
b) důtku třídního učitele
c) důtku ředitele školy
d) snížení známky z chování
Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a
jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.

II. Provoz a vnitřní režim školy.
A. REŽIM ČINNOSTI VE ŠKOLE
1. Vyučování začíná v 8.00 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a
přestávek. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a
spojovat.
2. Školní budova se pro docházející žáky otevírá v 7.00 hodin. Dozor nad žáky je zajištěn po celou dobu pobytu
ve školní budově vychovatelkou, učitelem, asistentem pedagoga.
3. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje
přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 50 minut.

4. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatně. V šatně se nezdržují a nevysedávají tam.
5. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog
pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám
žáků.
6. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými pedagogickými pracovníky.
7. Počet žáků ve třídě je v rozmezí 6 – 14. Počet žáků ve výchovné skupině je totožný s počtem žáků ve třídě.
8. Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb přihlíží k
základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení
vzniku sociálně patologických jevů.
9. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při
poskytování školských služeb a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví.
10. Škola vede evidenci úrazů žáků k nimž došlo při činnostech souvisejících s výchovně vzdělávacím procesem
vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.
11. Provoz školy je pondělí až pátek. Žáci odjíždějí domů vždy jedenkrát za týden a to vždy v pátek do 16.00
hod, případně po předchozí domluvě s vedením školy dle potřeby rodičů žáků. Návrat z víkendu je možný
v neděli od 18.00 hod, nebo v pondělí do 7.55 hod nedohodnou-li se s vyučujícím jinak.
Docházející žáci přicházejí do školy denně a odcházejí podle domluvy s rodiči.
12. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů (organizačních, technických) vyhlásit
pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.
13. Organizace života:
a) Budíček je denně v 7,00 hodin . Vychovatelky ve službě ručí za dodržení ranního režimu.
b) Denně se provádí sprchování po skupinách (chlapci, dívky). Vychovatelka zajišťuje dozor,
pravidelně sleduje stav dětí, t. j. kontroluje denně, jak jsou umyté, případně, zda nemají
vyrážku nebo jiné viditelné onemocnění.
c) Jídlo se podává 5 x denně v jídelně podle stanoveného rozvrhu. V jídelně má každé dítě svoje
stálé místo u stolu.
d) Dozory u jídla vykonávají vychovatelky ve službě (snídaně, svačina, oběd, odpolední svačina,
večeře). Obsluhu u stolů provádí předem stanovené služby z řad dětí za pomoci vychovatelky.
Je dbáno, aby děti neplýtvaly jídlem. O velké přestávce vykonává dohled nad docházejícími
žáky učitelka ve službě.
e) Vyučování je prováděno ve třídách. Odpolední doba je věnována pobytu venku – nejméně l
hodinu – a to podle plánované činnosti a s přihlédnutím k počasí. Příprava na vyučování a ILP
je prováděna ve třídách.
f) Režim dne stanoví dobu večerního klidu a noční služba ručí za její dodržení. Ručí i za to, že se
děti neukládají ke spánku ve spodním prádle a že děti, které se pomočují mají pleny (pod
prostěradlem). V noci jsou rozsvícena pouze nejnutnější světla.
g) Bez souhlasu učitele a vychovatele se nesmí děti zdržovat mimo třídu nebo oddíl. Samostatné
vycházky dětí se nepovolují.
14. Péče o prostředí v zařízení a úklid:
a) Estetické prostředí je jedním z činitelů výchovy a je proto nutné, aby všichni pracovníci a
s nimi i děti pečovali o to, aby všechny prostory zařízení byly jednoduše a vkusně upraveny a
udržovány v čistotě.
b) Zodpovědnost za jednotlivé místnosti (výzdoba, vybavení) přebírají pracovníci podle rozpisu.
c) Běžný denní úklid všech prostor zajišťuje uklízečka, stejně tak generální úklid.
d) Úklid se provádí denně setřením na vlhko všech podlah a okenních parapetů.
e) Denně za použití čistících prostředků s desinfekčním účinkem se provádí mytí umyvadel,
pisoárových mušlí a záchodů.
f) Nejméně 1x týdně se omývají a desinfikují omyvatelné části stěn na záchodech a umývárnách.

g) Nejméně 3 x ročně se provádí mytí oken včetně rámů a svítidel.
h) Malování všech prostor se provádí dle potřeby.
i) Výměna lůžkovin se provádí 1 x za 14 dní, ručníků 1 x týdně, v případě potřeby ihned. Použité
ložní prádlo je uloženo do igelitových pytlů v prádelně a je hned druhý den odvezeno do
prádelny.
j) Prádlo dětí a prádlo kuchařek je práno podle potřeby. Vyprané prádlo asistentky pedagoga
ukládají do šatních skříní na ložnicích.
k) Osobní ošacení dětí je ukládáno do skříní na ložnicích, které se denně větrají.
l) Za dodržení ranního úklidu na ložnicích odpovídá ranní služba, za dodržení pořádku během
dne odpovídají pracovníci ve službě.
15. Ochrana zabezpečení objektu:
a) Budova se zamyká na noc a v době, kdy v budově nikdo není. Dveře jsou z vnější strany
zajištěny klikou s koulí. V pracovní dny budovu uzamkne vychovatelka ve službě, která končí
ve 20 hodin. Poté ji po kontrole objektu zakóduje na noc asistentka pedagoga a asistentka
pedagoga budovu odkóduje v 5 hodin ráno. V sobotu a v neděli je budova uzamčena a
zakódována.. V neděli budovu odemyká v 18,00 vychovatelka ve službě. Noční služba před
odchodem denní vychovatelky zajistí, aby byla ve všech místnostech uzavřena okna i dveře na
dvůr. Totéž zajistí vychovatelé ve službě, pokud s dětmi odcházejí mimo zařízení v době, kdy
zde není žádný jiný pracovník. Za uzamčení budovy odpovídá ten, kdo odchází poslední.
V době prázdnin se budova uzamyká a zakóduje.
b) K zajištění požární bezpečnosti, likvidaci a lokalizaci případně vzniklého požáru je každý
zaměstnanec povinen se řídit poplachovou požární směrnicí, která je u každého telefonu
(kancelářích, ředitelna, sborovnách).
c) V případě havárie vodovodního řádu jsou všichni zaměstnanci seznámeni s tím, kde se
v objektu nachází hlavní uzávěr vody.
d) Stejně tak jsou všichni seznámeni s hlavním vypínačem elektrického proudu.

B. REŽIM PŘI AKCÍCH MIMO ŠKOLU
16. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání,
zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy na l třídu - pedagogickým pracovníkem.
17. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se
uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce, podle
charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
18. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující
bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 14 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s
ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. Škola pro plánování
takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná
organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
19. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního
provozu a pokyny doprovázejících osob.
20. Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží
zajišťuje vysílající škola, pokud se ze zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže
zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.
21. U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže vyžaduje a je to dáno
organizačním řádem soutěže, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků vysílající škola v plném rozsahu,
pokud se ze zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.
Docházka do školy:
1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se všech činností, které
ředitel školy vyhlásí jako povinné. Docházka do nepovinných předmětů je pro přihlášené žáky povinná.

2. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování nebo činnosti pořádané školou z důvodů předem známých, požádají
jeho rodiče (zákonní zástupci) o jeho uvolnění.
3. Rodiče žáka (ZZ) jsou povinni oznámit příčinu nepřítomnosti žáka ve škole nejpozději do druhého dne.
4. Po ukončeni nepřítomnosti je žák povinen omluvit svou nepřítomnost třídnímu učiteli písemnou omluvenkou
podepsanou jedním z rodičů (ZZ), nebo ústně (telefonicky).
5. Rodiče přivezou žáka do školy v předem dohodnutém čase (neděle večer, pondělí ráno), vždy před začátkem
vyučování.
22. Onemocní-li žák nakažlivou chorobou nebo vyskytuje-li se taková choroba u osob s nimiž bydlí, jsou rodiče
(ZZ) povinni oznámit tuto skutečnost neprodleně škole a provést taková opatření, aby nedošlo k ohrožení
zdraví jiných osob (§ 415 OZ).
23. Dojde-li k úrazu žáka, provede se zápis do knihy Úrazů s skutečnost se oznámí rodičům (ZZ). V případě
potřeby provede ošetření lékař.
24. Žák je povinen chránit zdraví své i svých spolužáků.
Chování žáka ve škole
1. Žák přichází do školy čistě upraven. Do školy se přezouvá do vhodné školní obuvi a převléká se
ve vyhrazené šatně.
2. Docházející žáci přicházejí do školy tak, aby byli 5 minut před začátkem vyučování ve třídě a měli
připravené potřeby na vyučování.
3. Na hodiny TV se žáci převlékají do tělocvičného úboru.
4. Ke všem pracovníkům školy se žáci chovají zdvořile a při setkání je zdraví.
5. Žáci mají ve škole učebnice a školní potřeby, připravují si je podle pokynu učitele.
6. Učebnice, školní potřeby a vybavení tříd udržují žáci v čistotě a pořádku, chrání je před poškozením.
7. Pokud žák úmyslně svou nekázní poškodí školní zařízení nebo inventář může škola po rodičích žádat
náhradu vzniklé škody.
8. Žákům není dovoleno přinášet do školy předměty (skleněné lahve, zbraně ...), které nesouvisí s výukou,
zv1áště takové, které by mohly ohrozit zdraví či bezpečnost spolužáků nebo jiných osob. Pokud takové
předměty budou u žáka nalezeny, budou školou zajištěny a předány rodičům nebo příslušnému pořádkovému
orgánu.
9. Je rovněž nepřípustné přinášet do školy peníze nebo cenné věci. V případě, že jsou tyto věci u dítěte
nalezeny, jsou uschovány u vychovatelky a předány rodičům.
10. Žáci se nesmí bezdůvodně pohybovat po budově školy. Vstup do šaten je žákům povolen pouze
v přítomnosti učitele nebo vychovatele.
11. Do kabinetu a jiných prostor vyhrazených pro práci učitelů nebo jiných pracovníků školy mají žáci přístup
pouze v doprovodu těchto osob.
12. Žákům je zakázáno manipulovat s topnými tělesy, otevírat a zavírat okna a používat el. přístroje bez svolení
učitele.
13. V době mimo vyučování mohou žáci pobývat ve školních prostorách pouze pod dohledem vychovatele.
14. Ve školní jídelně se žáci chovají ukázněně, dodržuji hygienické a společenské zásady stolování, řídí se
pokyny pedagogického pracovníka, který zde vykonává dozor.
15. Přestávka po druhé hodině vyučovací je především určena ke svačině a osobní hygieně žáků. Při těchto
činnostech žáci dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti, řídí se pokyny vychovatelky, která v tu dobu
vykonává dozor.
16. O malých přestávkách vykonává dozor mimo třídu vychovatelka, ve třídě učitel.
17. Při exkurzích, výletech a jiných činnostech, pořádaných školou mimo ško1ní budovu se žáci řídí pokyny
doprovázejících pedagogických pracovníků.
18. Nedodržuje-1i žák požadavky stanovené ško1ním řádem v takové míře, že ohrožuje výchovné působení
školy, projedná se jeho chování v pedag. radě a s rodiči. Společně se rozhodne o výchovných opatřeních.

C. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI ŽÁKŮ
1. Zákonní zástupci žáků mají právo:
n) informovat se na prospěch a chování svého dítěte u vychovatelek a třídních učitelů při odjezdech dětí domů
o) 4 x do roka jsou pro rodiče žáků vyhrazeny vždy v pátek odpoledne konzultační hodiny, kde se mohou rodiče
informovat o prospěchu a chování žáků
p) mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících nebo vedení školy
2. Zákonní zástupci žáků jsou povinni:
b) zajistit, aby žák docházel řádně do školy

c) na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a
chování žáka
d) informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o
zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
poskytovat údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotního
znevýhodnění
e) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
f) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. a další údaje, které jsou
podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích vybavit dítě vlastním
vybavením a obutím
D. ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
a) Pracovníky zařízení tvoří učitelé, vychovatelky, administrativní pracovnice, pracovnice jídelny, uklízečka,
domovník, asistenti pedagoga.
b) Počet pracovníků v jednotlivých funkcích se řídí platnými normami.
c) Pracovníci se ve výkonu své práce řídí pracovním řádem, vydaným MŠMT ČR, vyhl. 263/2007 Sb.
s účinností od 1.11.2007.
d) Pracovníci zařízení nepodávají informace cizím osobám.
e) Věcnou pracovní náplň jednotlivých pracovních funkcí stanoví ve smyslu pracovního řádu MŠMT ředitelka
zařízení a každý pracovník ji obdrží písemně.
f) Všichni pracovníci jsou povinni plnit vzorně svoje povinnosti, být aktivní, iniciativní, neustále upevňovat
jednotu výchovného působení, dbát na přesné ustanovení vnitřního řádu a využívat je odpovědně tak, aby
přispívala k plnění úkolů našeho zařízení.
g) Významným prostředkem řízení, zejména výchovně vzdělávací práce jsou porady. Ředitelka připravuje,
svolává a řídí pedagogické rady 5 x do roka, porady vychovatelů připravuje, svolává a řídí vedoucí
vychovatelka dle potřeby. Všichni pracovníci se scházejí na společných poradách nejméně 3 x do roka, o
poradách jsou vedeny zápisy, obsahující průběh jednání a usnesení.
h) Pracovní doba je učitelům dána rozvrhem hodin a vychovatelům rozpisem služeb a to pokud se týče přímé
výchovné práce s dětmi. U ostatních pracovníků je pracovní doba 40 hodin týdně.
i) Služby vychovatelů jsou plánovány měsíčně. Tento plán může být podle potřeb zařízení měněn. Plán služeb
sestavuje vedoucí vychovatelka a schvaluje ředitelka. Asistentky pedagoga (noční) jsou dvě a mají službu ob
den.
j) Pracovní doba učitelů a vychovatelů je 40 hodin týdně. Z toho je úvazek přímé práce učitelů 20 - 22 hodin u
1. ročníku a 22 hodin u ostatních ročníků, u vychovatelů 27 až 28 hodin. Učitelé a vychovatelé jsou povinni
účastnit se pedagogických porad, vedou příslušnou dokumentaci, kromě toho se pověřují vedením skladů,
kabinetů a přebírají odpovědnost za některé místnosti v zařízení.
k) Pracovní doba asistentek pedagoga činí 40 hodin týdně. Noční služba odpovídá za to, aby nebyl rušen noční
klid, provádí pravidelné prohlídky budovy , při noční službě žehlí, zašívá a koná jiné práce podle pokynů
vedoucí vychovatelky. V noci budí enuretiky, zajišťuje podávání léků a vede příslušné písemnosti (zápisy,
hlášení, záznamy, pozorování atd.). V noci zásadně nespí.
l) Rozpočtářka školy denně nahlíží do elektronické pošty a webových stránek KÚ. Pokud zde budou materiály
týkající se našeho zařízení, vytiskne je a předloží ředitelce školy.
m) Úspěšná práce učitelů a vychovatelů, která je velmi náročná předpokládá poznání duševních schopností žáka,
tělesného stavu, popř. medikace.
n) Je vytvořen systém co nejtěsnější spolupráce učitelů a vychovatelů. Obojí práce na sebe úzce navazují.
o) Pedagogičtí zaměstnanci přicházejí do školy nejméně 15 minut před zahájením vyučování a výchovné
činnosti, dostatečně včas před výkonem dohledu nad žáky.
p) Ve škole je zakázáno kouřit.

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před
sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo
násilí.
1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných
osob.
2. Každý úraz, poranění či nehodu k níž dojde během pobytu žáků v zařízení i mimo budovu při akci pořádané
školou, žáci hlásí ihned pedagogickému dozoru.
3. Pracovník, který zjistí útěk dítěte, vyrozumí ihned ředitele, nebo jeho zástupce a do 1 hodiny ohlásí toto
písemně na policii.

4. Veškeré údaje o útěku zapíše pracovník, kterému dítě uteklo do hlášení. Stejně tak zapíše vše při návratu
dítěte do zařízení a ohlásí návrat dítěte policii.
5. V případě, že bude prokázáno, že k útěku došlo z viny pedagogického pracovníka, zajistí si návrat dítěte
příslušný pracovník na vlastní náklady.
6. Klíče od jednotlivých místností jsou uloženy ve sborovně a je zakázáno je půjčovat dětem. Klíče od vchodu
má každý pracovník.
7. Vstup cizích osob je do zařízení zakázán. Každá návštěva (úřední) musí být hlášena řediteli zařízení.
8. Školní budova není zvenčí volně přístupná. Zevnitř jsou volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i vchodu
do zahrady, a to v době provozu.
9. Kapesné se dětem neposkytuje vzhledem k jejich nízkému věku.
10. Nikdo z dětí u sebe nesmí mít peníze.
11. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k
základním fyziologickým potřebám dětí a žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro
předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví.
12. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat první pomoc a
vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy.
13. Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování (podle rozvrhu vyučující předává žáky
vychovatelce ve službě), docházející žáci se přezují, obléknou a v doprovodu zákonného zástupce opustí
školu. Po písemném souhlasu rodičů, odcházejí někteří žáci domů sami.
14. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární
předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, závady technického rázu,
nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v
rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého
onemocnění žáka informují rodiče postiženého žáka. Nemocné dítě si rodiče odvážejí domů. Třídní učitelé
zajistí adresu a telefonní čísla rodičů. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí
ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů.
E. EVIDENCE ÚRAZŮ
Evidence úrazů :
a) Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad žáky dohled. Pokud
byl úraz ohlášen dodatečně žákem nebo jeho zákonnými zástupci, záznam provádí opět zaměstnanec, během
jehož dohledu k úrazu údajně došlo, nebo třídní učitel.
b) V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků (dále jen "úraz"), ke kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo
souvisejících činnostech, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.
c) Při úrazech smrtelných a úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole, vyhotovuje škola
obdobným postupem záznamy o úrazu na předepsaných formulářích . Pro účely školských předpisů se
smrtelným úrazem rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky
žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu. Záznam o jakémkoli úrazu, i evidovaném v knize
úrazů se vyhotoví také na žádost zákonného zástupce žáka, zdravotní pojišťovny žáka, příslušného
inspektorátu České školní inspekce . Škola vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole
nebo školském zařízení, záznam, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a
ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola
zákonnému zástupci žáka.
d) O úrazu nezletilého žáka podá škola bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci. Pokud
nasvědčují zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo
jedná-li se o smrtelný úraz, podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení místně
příslušnému útvaru Policie České republiky. Záznam o úrazu, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka ve
škole, nebo pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského
uplatnění způsobené úrazem, zasílá škola za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne
následujícího měsíce - zdravotní pojišťovně žáka a příslušnému inspektorátu České školní inspekce.
e) Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola navíc ještě místně příslušnému útvaru Policie České republiky a to
do 5 pracovních dnů po podání hlášení podle předchozího odstavce.
f) Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů,
popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu, podléhají režimu ochrany osobních údajů podle
platných právních předpisů.

F. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY NEBO ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZE STRANY
DĚTÍ A ŽÁKŮ
1.
2.

3.

Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně třídnímu učiteli nebo vychovatelce ve službě.
Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Mobilní telefony žáci
odkládají na určené místo. V době výuky musí být telefon vypnutý. Vzhledem k tomu, že se jedná o
žáky mladšího školního věku, využívají mobilní telefon zpravidla pod dohledem vychovatelek a ve
večerních hodinách.
Žákům základní školy jsou bezplatně poskytovány učebnice a základní texty uvedené v seznamu podle
škol. zákona. Žáci prvního ročníku ZŠ učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníku základního
vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce školního roku. Žáci jsou
povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy.

G.PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

IV. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na
akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
15. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci, zákonní zástupci žáků,popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům
plní vyživovací povinnost byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka.
16. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení.
17. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen
klasifikace), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se
souhlasem školské rady.
18. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu
žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. V
případě slovního hodnocení převede škola pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní
hodnocení do klasifikace.
19. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů
stanovených školním vzdělávacím program s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených
rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí žák 1.
stupně ZŠ, který již v rámci 1. stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.
20. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to
tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí.
Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
21. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín 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.
22. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí,
může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3
pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li
vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději
do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.
23. 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 základní školy již jednou ročník opakoval;
tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z
vážných zdravotních důvodů.

V. Chování
1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění.
b) ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či
fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za
mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za
dlouhodobou úspěšnou práci.
c) třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících
žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní
iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.
2. Výchovnými opatřeními jsou kázeňská opatření :
Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:
d) napomenutí třídního učitele
e) důtku třídního učitele
f) důtku ředitele školy
g) snížení známky z chování
3.

Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení
napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.

4. Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy.
Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.
5.

Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění:
Pochvala třídního učitele - za mimořádnou aktivitu
Pochvala ředitele školy – za mimořádný čin

6.

Pravidla pro ukládání napomenutí a důtek:
Napomenutí třídního učitele – za porušení školního řádu
Důtka třídního učitele – za opakované porušení školního řádu
Důtka ředitele školy – za hrubé porušení školního řádu, za úmyslné ublížení spolužákovi, za poškození
školního majetku, xenofobii, rasismus.

VI. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace, zásady
pro používání slovního hodnocení.
1. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení
stupni:
a) 1 - velmi dobré,
b) 2 - uspokojivé,
c) 3 - neuspokojivé.
2. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním
vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití
slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k
očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího
programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje
posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v
souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění
hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.
3. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním
vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:
a) 1 - výborný
b) 2 - chvalitebný
c) 3 - dobrý

d) 4 - dostatečný
e) 5 - nedostatečný
4. Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných
školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným
výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k
jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a
jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.
5. Při hodnocení žáka na prvním stupni se použije pro zápis stupně hodnocení číslice.
6. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a) prospěl(a) s vyznamenáním
b) prospěl(a)
c) neprospěl(a)
7. Žák je hodnocen stupněm
a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný,
průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré,
b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem
hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním
hodnocením,
c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem
hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním
hodnocením.

VII. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách
1. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem
školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.
2. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných
důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září
následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do
devátého ročníku.
3. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního
přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.
4. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu
ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
5. Komise je tříčlenná a tvoří ji:
a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného
předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy
b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný
vyučující daného předmětu
c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené
rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání
6. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise
hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy
sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny
hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.
7. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.

8. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných
důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.
9. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.
10. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

VIII. Způsob získávání podkladů pro hodnocení.
1. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu
klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.
2. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými pracovníky je jednoznačné,
srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné, pedagogicky zdůvodněné,
odborně správné a doložitelné.
3. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým pozorováním
žáků, sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní,
praktické, pohybové,...) kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků,
konzultacemi s ostatními vyučujícími.
4. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci
zdůvodňuje a poukazuje na klady a
nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek
hodnocení okamžitě. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům
žáka.
5. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných podmínek při vzdělávání i
klasifikaci a hodnocení.
6. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo
znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci
a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.
7. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které
odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po
předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž
vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.
8. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo
školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky
žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; žák se znovu nepřezkušuje.
9. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita
práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na
základě průměru z klasifikace za příslušné období. Výsledná známka za klasifikační období musí odpovídat
známkám, které žák získal a které byly sděleny rodičům.
10. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě, a to
zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu.
11. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 hodin před jednáním
pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do
třídního výkazu a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod.
12. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů
v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají.
13. Informace jsou rodičům předány při osobním jednání při odjezdech ( příjezdech ) žáků do zařízení, na
základě požádání zákonného zástupce nebo při konzultačních hodinách..

14. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu bezprostředně a
prokazatelným způsobem.
15. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce
uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci
žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo
opravnými zkouškami až do 30.10. dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy
všem žákům a na požádání ve škole také rodičům.
16. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy
po nepřítomnosti trvající jeden týden a delší.

IX. Školní stravování
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Podle vyhlášky č. 210/2017 Sb., o školním stravování (§2 odst. 3) stanovuje ředitel školy tyto
podmínky pro poskytování školního stravování.
Na základě vyhlášky stanovuji:
a) finanční limit 75,-Kč na den a žáka pro 7 – 10 let.
b) finanční limit 80,-Kč na den a žáka pro 11 – 14 let.
Stravování je zajištěno v jídelně školy, rozvrh podávání jídel je pevně stanoven
V případě závady ve stravování nebo požadavky projedná vedoucí vychovatelka ve stravovací komisi,
jíž je členkou.
Žák má nárok na odhlášení stravy, pokud rodiče odhlásí žáka pro nepřítomnost do 12 hod předešlého
dne.
První den nemoci si může zákonný zástupce dítěte vyzvednout stravu v zařízení.
Způsob placení (bezhotovostní, složenkou)
Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu celého školního roku, ve kterém dosahují
zákonem o školním stravování stanoveného věku.

X. Závěrečná ustanovení
1. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.
2. Podle §30 školského zák. č. 561 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád vyvěšením na chodbě školy a ve
sborovně školy.
3. Zaměstnanci školy byli s tímto řádem seznámeni na 1. provozní poradně daného školního roku, nově
nastupující při nástupu do zaměstnání.
4. Žáci byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli 1. den školního roku, seznámení je zaznamenáno
v třídních knihách.
5. Zákonní zástupci žáků mají řád školy zpřístupněn na chodbě školy.

V Týně nad Vltavou, 1.9.2017
Mgr. Marie Zahrádková
ředitelka školy

