
Školní řád ZŠ Nové Hrady 

Ustanovení pro žáky 
1. Žáci neustále dodržují pravidla slušného chování a dbají na dobré občanské 

soužití. Stále dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti. Žáci svým jednáním 
neohrožují své zdraví ani zdraví svých spolužáků. Neobtěžují okolí 
nadměrným hlukem. Při každém svém počínání mají na paměti nebezpečí 
úrazu.  

2. Žáci mají právo na vzdělání, účast ve výuce podle rozvrhu hodin 
a na zvláštní péči v odůvodněných případech (v případě jakéhokoli druhu 
onemocnění, zdravotního postižení, v případě mimořádných schopností a 
talentu). 

3. Žáci mají právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti 
s výukou nebo povolenou mimoškolní činností ve škole. 

4. Žákům musí být ve škole zabezpečen přístup k informacím, které podporují 
jejich duchovní, morální a sociální rozvoj. Mají právo na ochranu před 
informacemi, které škodí jejich pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují 
jejich morálku. 

5. Žáci mohou požádat o pomoc, pokud se ocitnou v nesnázích nebo mají 
nějaké problémy. Mohou použít rovněž „schránku důvěry“, která je umístěna 
na chodbě budovy druhého stupně ZŠ. 

6. Žáci mají právo na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, 
nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy. Mají právo na 
využití preventivních programů, které jim slouží k poskytnutí potřebné 
podpory ve zmíněných oblastech. 

7. Žáci mají právo na svobodné vyjádření vlastních názorů ve všech věcech, 
které se jich týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která 
neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. Jejich názorům 
musí být dána náležitá váha. Žáci mají právo sdělit svoje názory třídním 
učitelům, ostatním vyučujícím, výchovnému poradci, zástupci ředitele a 
řediteli školy. 

8. Žáci mají právo založit žákovský parlament. 
9. Pobyt žáků ve školních budovách se řídí rozvrhem hodin a rozvrhem 

pedagogických dozorů nad žáky. S časovým rozvrhem jsou žáci seznámeni 
na začátku školního roku a ihned při každé změně uvedených rozvrhů. 

10. O přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je nad žáky 
vykonáván dozor. Tito žáci se mohou v uvedenou dobu zdržovat jen 
v předem stanovených prostorách školních budov. 



11. Žáci přicházejí do školy včas, aby se stačili v klidu přezout a připravit si 
pomůcky na vyučování. Pokud přijedou do školy na kole, kolo postaví do 
stojanu na kola a kolo uzamknou (ke stojanu). Zákaz jízdy na kole v areálu 
školy. 

12. Po příchodu do školy si žáci odkládají označenou obuv a vrchní oděv 
v šatnách. Cenné věci a peníze nenechávají žáci v odloženém oděvu ani 
v odložených aktovkách. Určená služba překontroluje pořádek v šatně. Na 
druhém stupni ZŠ služba těsně před zahájením vyučování šatnu uzamkne. Při 
odchodu ze školy si nenechávají žáci nic v šatnách, které jsou umístěny 
v budově ZŠ v Komenského ulici. 

13. Žáci se ve škole přezouvají do nepoškozených a zdravotně vhodných 
přezůvek. Výjimky na základě žádosti žáka povoluje školník nebo dozor 
v přízemí. 

14. Před zahájením každé vyučovací hodiny si žáci připraví na lavici všechny 
potřebné pomůcky. Po zazvonění na vyučování žáci již neopouštějí své 
místo, které udržují v pořádku a čistotě. 

15. Žáci dodržují zásady kulturního chování. Zdraví zaměstnance školy a jiné 
dospělé osoby pozdravem „Dobrý den“, „Na shledanou“. 

16. Na začátku a na konci vyučovací hodiny zdraví žáci vyučujícího povstáním. 
Vstoupí-li do třídy během vyučování dospělá osoba, žáci pozdraví rovněž 
povstáním. Totéž učiní při jejím odchodu ze třídy. Výjimky může povolit 
vyučující. 

17. Zaměstnance školy oslovují žáci „pane učiteli“, „paní učitelko“, „pane 
řediteli“, „pane školníku“, apod. 

18. Pokud se žáci aktivně účastní vyučování a nenarušují nevhodně průběh 
vyučovacích hodin, mohou si tito žáci vyžádat pomoc vyučujícího, pokud 
neporozuměli učivu nebo potřebují doplnit své znalosti. Žáci sedí slušně a 
snaží se sledovat pozorně činnost učitele. Odejít ze třídy mohou až na 
základě souhlasu příslušného vyučujícího. 

19. Na vyzvání vyučujícího žáci předkládají žákovskou knížku (notýsek), kterou 
(který) denně nosí do školy. Žákovskou knížku (notýsek) předkládají žáci ke 
kontrole rodičům. 

20. Žáci se přihlásí, chtějí-li odpovědět nebo se vyučujícího na něco zeptat. 
Nevyrušují vykřikováním. Z důvodu srozumitelného vyjadřování žáci během 
vyučování nejedí ani nežvýkají. Je-li žák vyvolán, postaví se zpříma a sedne 
si jen na pokyn vyučujícího. Výjimky povoluje příslušný vyučující. 

21. Žáci pracují poctivě, neopisují úkoly a nenapovídají. Neustále se snaží 
spolehlivě a odpovědně plnit svoje povinnosti. Spolupracují s vyučujícím ve 
vyučování. Jsou snaživí, vstřícní a tolerantní ke svým spolužákům.  

22. Jestliže se žák nemohl na vyučování náležitě připravit nebo vypracovat 
uložený úkol, omluví se a zdůvodní příčinu nesplnění svých povinností na 
začátku vyučovací hodiny. 



23. O hlavní přestávce a v době čtvrté přestávky se mohou žáci volně pohybovat 
na té chodbě, ve které je umístěna třída, v níž budou mít příští vyučovací 
hodinu. V ostatních přestávkách mohou žáci být na chodbě pouze na základě 
svolení dozírajícího učitele. Prodlévání na schodech, mezi dveřmi a u 
zábradlí není z bezpečnostních důvodů povoleno. Přecházení žáků do jiných 
poschodí je povoleno jen ve zdůvodnitelných případech. V průběhu výuky 
není možné z personálních důvodů vykonávat dohled nad žáky v prostorách 
chodeb a toalet.  

24. Žáci, kteří vykonávají třídní službu, pomáhají udržovat čistotu, pořádek ve 
třídě a mažou tabuli v průběhu a na konci vyučovací hodiny. Určená služba 
zodpovídá za zabezpečování třídní knihy podle pokynů třídního učitele. 

25. Pokud mají žáci s sebou ve škole výjimečně větší finanční částku, mohou si ji 
uložit u svého třídního učitele. 

26. Žáci nevyhazují žádné předměty z oken. Otvírání a zavírání oken, včetně 
používání žaluzií, zabezpečuje příslušný vyučující nebo dozor. Žáci nesmí 
bez dozoru zaměstnance školy manipulovat s elektrickými spotřebiči. 

27. V době vyučování a o přestávkách nemohou žáci opouštět budovu bez 
svolení některého z pedagogických zaměstnanců. Před hodinami tělesné 
výchovy a pracovního vyučování se žáci shromáždí v prostoru určeném 
vyučujícím jmenovaných předmětů. Pokud žáci odchází v době vyučování 
mimo školní budovu, řídí se pokyny vyučujícího daného předmětu nebo 
dozoru. 

28. V tělocvičně, v dílnách, odborných učebnách a při práci na pozemku se žáci 
řídí pokyny obsaženými v pracovních řádech jmenovaných učeben.  

29. Do školní jídelny odchází žáci s dozorem. Aktovky si žáci uloží před 
jídelnou do polic. Cenné věci a peníze nenechávají žáci v odloženém oděvu 
ani v odložených aktovkách. V jídelně se žáci řídí pokyny dozírajících 
učitelů a pracovníků jídelny. Dodržují pravidla slušného stolování. Místo u 
stolu, kde seděli, udržují v pořádku a čistotě. Uklízí po sobě nečistoty. 

30. Do školy nesmí žáci nosit věci a oblečení, které by mohly ohrozit zdraví, 
narušovat výuku, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků. Žáci 
nosí do školy pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. 
Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, pokud je  musí 
odložit, např. v hodině tělocviku, svěřují je do úschovy vyučujícímu. 

31. Mobilní telefon a jinou audiovizuální techniku nesmí žáci používat v průběhu 
vyučovací hodiny. 

32. Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, stejně jako pití 
alkoholických nápojů a kouření, je pro žáky základní školy nepřípustné. 

33. Žáci jsou povinni udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které 
tvoří zařízení třídy a školy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti 
s výukou (učebnice, pracovní sešity a žákovskou knížku mají zabalené 
v čistém a nepočmáraném obalu). Zjištěnou závadu ohlásí okamžitě 
vyučujícímu, dozoru nebo třídnímu učiteli. Poškodí-li školní majetek 



svévolně nebo z nedbalosti, bude prostřednictvím rodičů majetek v určeném 
rozsahu opraven nebo vzniklá škoda uhrazena. Úhrada škod bude prováděna 
bezhotovostním stykem. Příslušný doklad o úhradě odevzdá žák svému 
třídnímu učiteli. 

34. Žáci řádně pečují o svůj osobní majetek, který používají v souvislosti 
s výukou (sešity mají zabalené v čistém a nepočmáraném obalu, nemají 
počmárané desky sešitů a penály, používají nepoškozené a čisté trojúhelníky 
nebo pravítka, používají odpovídající psací náčiní). 

35. Žáci se během svého pobytu ve škole z bezpečnostních důvodů nehoupají na 
židli a nesedají na lavicích. Ve třídách a na chodbách si nehrají s míčky 
(míčem) a neházejí žádným předmětem. 

36. Písemnou omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do 
školy. 

37. Má-li žák, popřípadě jeho spolužák, zdravotní potíže, došlo-li ke zranění 
nebo k ohrožení zdraví žáka či spolužáka, k poškození nebo ke zcizení 
osobního či cizího majetku, oznámí žák ihned tuto skutečnost nejbližšímu 
zaměstnanci školy a svému třídnímu učiteli. 

38. Žáci jsou povinni řídit se pokyny zaměstnanců školy a jiných oprávněných 
osob. Pokud žáci řádně neplní své povinnosti, může jim být uděleno 
výchovné opatření, včetně splnění uložených povinností v době mimo 
vyučování. 

 

Ustanovení pro rodiče 
1) Rodiče žáků mají právo informovat se na chování a prospěch svého dítěte 

u vyučujících a třídních učitelů v určených konzultačních hodinách nebo 
po předchozí domluvě v jinou dobu. Není dovoleno narušovat v této 
souvislosti vyučování. 

2) Rodiče mají právo být předem informováni o skutečnosti, že jejich dítě si 
bude plnit uložené a nesplněné povinnosti v době mimo vyučování. 

3) Rodiče žáků mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy. 
Rodičům je doporučeno jednat postupně s příslušným vyučujícím, třídním 
učitelem, výchovným poradcem a vedením školy. 

4) Na požádání se rodiče dostaví do školy k projednaní záležitostí týkajících 
se jejich dětí. 

5) Nepřítomnost žáka omlouvají rodiče. Nemůže-li žák přijít do školy pro 
předem známou překážku, požádají rodiče předem o omluvení 
nepřítomnosti žáka příslušného třídního učitele. Pokud je nepřítomnost 
žáka delší než týden, rodiče písemně požádají ředitele školy o omluvení 
nepřítomnosti jejich dítěte ve škole. 

6) Nepřítomnost ve vyučování jsou povinni rodiče žáka omluvit do 3 dnů (je 
možno i telefonicky), po návratu žáka do školy písemně na omluvném 
listu v žákovské knížce nebo zápisem do notýsku. 



7) Onemocní-li žák nakažlivou chorobou (lékařské potvrzení) nebo 
vyskytne-li se taková choroba u osob, s nimiž přichází žák do denního 
styku, oznámí rodiče ihned tuto skutečnost vedení školy. V takovém 
případě může žák zahájit znovu školní docházku až po souhlasu 
ošetřujícího lékaře. 

8) Rodiče v odůvodněných a předem domluvených případech stvrzují 
kontrolu žákovské knížky (notýsku), písemných prací a přípravu svého 
dítěte na vyučování svým podpisem. 

9) Na základě písemné žádosti rodičů a přiloženého lékařského osvědčení 
může být žák ze zdravotních či jiných závažných důvodů částečně nebo 
zcela osvobozen z vyučování některého předmětu. 

10) Zákonní zástupci žáka jsou povinni neprodleně informovat školu o změně 
zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných 
skutečnostech, které mohou mít vliv na průběh vzdělávání žáka. 

11) Rodiče sdělí škole telefonní čísla, na kterých jim bude možno podat 
aktuální zprávu v případě úrazu či onemocnění žáka. 

12) Rodiče sdělí škole zdravotní pojišťovnu, u které je žák pojištěn. V případě 
úrazu žáka je třeba tento údaj uvést do zápisu. 

 
Součástí školního řádu jsou pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 
 
 

 
 
 
Školní řád byl projednán a schválen na pedagogické radě dne: 14. 11. 2012 
Školní řád byl projednán a schválen na jednání Školské rady dne: 29. 11. 2012 
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