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 Tento školní řád, který vychází ze zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č.78/2005 

Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, vyhl. č.64/2005 o evi-

denci úrazů dětí, žáků a studentů a dalších právních norem, specifikuje povinnosti žáků vytvářet svým chová-

ním a vystupování příznivé klima na škole a přispívat k šíření dobrého jména naší školy na veřejnosti. Dodatek 

ke školnímu řádu pak vymezuje práva vyplývající z Úmluvy o právech dítěte (OSN 1989 – ČR 1993). 

Žák se zavazuje řádně chodit do školy, osvojovat si znalosti, jednat, chovat se a vystupovat jako kulti-

vovaný člověk. Pro žáka jsou závazné základní mravní normy, zakotvené v právním řádu naší republiky, a pro-

to je žák povinen dbát toho, aby neničil hodnoty vytvořené prací druhých, aby svým jednáním nepoškozoval 

kohokoli druhého. Prvořadou povinností žáků je dosažení co nejlepších výsledků ve vzdělávání. Tento školní 

řád je závazný pro všechny žáky a pracovníky školy. Pro některé učebny a provozy školy jsou vydány samo-

statné řády. 

§ 1 

Poskytování a ochrana osobních dat 

Protože škola vyhotovuje některé úřední doklady (např. vysvědčení, atd.) a podklady pro statistické účely jí 

nadřízených organizací, pracuje s osobními daty evidovanými ve školní matrice. 

1. Žák je povinen na začátku školního roku oznámit třídnímu učiteli údaje nutné pro evidenci ve školní 

matrice (specifikované § 28 odst. 2 zákona 561/2004 Sb.) 

2. Žák je povinen při jakékoliv změně údajů tuto skutečnost neprodleně nahlásit třídnímu učiteli, který ji 

zanese do školní matriky. 

3. Žák má právo na ochranu osobních dat. Škola smí používat svěřená data jen k vlastním úředním potře-

bám a pro statistické účely jí nadřízených organizací v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů. 

 

§ 2  

Práva žáků 

1. Žák má právo na slušné chování ze strany pedagogů, kteří jsou povinni respektovat jeho lidskou dů-

stojnost. 

2. Žák má právo na kvalitně vedenou výuku. 

3. Žák má právo na spravedlivé a zdůvodněné hodnocení, na veškeré informace o průběhu a výsledcích 

svého vzdělávání. 

4. Pokud žák, který neporušuje své studijní povinnosti, nerozumí probírané látce, má právo na základě 

vzájemné dohody na konzultaci u vyučujícího. 

5. Žák má právo vyjadřovat vlastní názory ke skutečnostem týkajícím se učiva, výuky a výchovy ve ško-

le. K rozhovoru s učitelem využívá dobu mimo výuku. 

6. Žák má právo se kdykoli obrátit se svými připomínkami a návrhy na třídního učitele anebo pracovníky 

školního poradenského pracoviště. Na ředitele školy je možno se obrátit prostřednictvím třídního uči-

tele nebo prostřednictvím pracovníků školního poradenského pracoviště. 

7. Žák má právo využívat služeb školního pedagogického pracoviště a kdykoli se obrátit na kteréhokoliv 

pedagogického pracovníka školy se žádostí o pomoc, radu či informaci.  

8. Žák má právo být omluven ze zkoušení první den po více než týdenní absenci. 
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§ 3 

Povinnosti žáků 

1. Základní povinností každého žáka je docházet do školy pravidelně a včas (nejpozději 10 min. 

před začátkem vyučování) podle stanoveného rozvrhu hodin, zúčastňovat se výuky všech povinných, 

volitelných a nepovinných předmětů. 

2. Po vstupu do budovy školy jsou žáci povinni se přezout a boty i svrchní oděv odložit v šatně. Po vyu-

čování si žáci všechny své věci odnášejí domů. Pokud žák nemá patřičné přezutí, porušuje školní řád a 

základní pravidla hygieny a bezpečnosti. Veškeré své věci smějí žáci ponechávat pouze na místech 

k tomu určených (žákovská šatna, šatna ŠD, šatny v tělocvičně v době výuky TV). Mimo tato místa ne-

smějí žáci ponechávat své věci bez dozoru, škola neodpovídá za jejich zcizení nebo poškození. Žáci 

nesmí nosit do školy cenné předměty (mobilní telefony, šperky z drahých kovů, zvukové či obrazové 

přehrávače a jiné), které nepotřebují k výuce ani větší obnosy peněz. Za poškození či ztrátu škola ne-

odpovídá. Při ztrátě věcí ze žákovské šatny či z šatny TV v době vyučování ihned ohlásí tuto skuteč-

nost třídnímu učiteli a vyplní s ním neprodleně protokol o ztrátě věcí na sekretariátu školy. 

3. Za finanční částky donesené žáky do školy škola neodpovídá. V odůvodněných případech mají žáci 

možnost uložit si vyšší finanční částku po dobu výuky u třídního učitele. 

4. Po zvonění na začátku vyučovací hodiny neopouštějí žáci třídu, sedí dle zasedacího pořádku a čekají na 

příchod učitele. Do všech předmětů jsou povinni nosit žákovskou knížku a tuto pravidelně nejméně 1 x 

týdně předkládat zákonným zástupcům ke kontrole. Dále je povinen nosit všechny příslušné pomůcky a 

učebnice na vyučování dle pokynů jednotlivých vyučujících. 

5. Vyučuje-li se v odborné učebně, žáci jsou odváděni do učebny a zpět do své třídy vyučujícím učitelem. 

6. Během přestávek nejsou dovoleny návštěvy žáků z jiných tříd, ani pobyt žáků v jiných prostorách ško-

ly než na patře, kde je kmenová třída. Žáci mohou opustit své patro pouze se souhlasem učitele. Během 

vyučování je zakázáno chodit do prostoru šaten.  

7. Žáci jsou povinni udržovat v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení třídy a školy a také ty, které mu 

byly svěřeny v souvislosti s výukou. Při úmyslném způsobení škody na zařízení či vybavení školy nebo 

na věcech, které mu byly v souvislosti s výukou svěřeny, bude náhrada způsobené škody vyžadována 

po zákonných zástupcích žáka. V případě opakované ztráty žákovské knížky bude žák kázeňsky potres-

tán. 

8. Po ukončení výuky odcházejí žáci na pokyn učitele a za jeho dozoru do šatny. Pokud se žáci stravují ve 

školní jídelně, jsou povinni se řídit řádem školní jídelny. 

9. Do školy je zakázáno nosit oblečení a předměty, které propagují fašismus a rasismus. 

10. Žákům je přísně zakázáno opouštět budovu školy v průběhu vyučování a o přestávkách. Porušení toho-

to zákazu bude postiženo kázeňsky. 

11. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, vyžádá si zákonný zástupce žáka pí-

semně předběžné uvolnění: 

a) na 1 hod. u příslušného učitele (s vědomím třídního učitele) 

b) na 1 den u třídního učitele 

c) na delší dobu u ředitele školy (s vědomím třídního učitele) 

12. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodu, který nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce 

žáka povinen nejpozději do 3 dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Po ukončení absence 

je žák povinen předložit písemnou omluvu v žákovské knížce nejpozději druhý den po příchodu do 

školy. Pokud tak neučiní, bude jeho absence považována za neomluvenou. V odůvodněných případech 

si škola vyhrazuje právo ověřit nepřítomnost žáka u patřičných organizací či institucí. 
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13. Pozdní příchody do výuky jsou považovány za absenci. Za opakované pozdní příchody může být žák 

kázeňský potrestán a pozdní příchod nemusí být třídním učitelem omluven. 

14. Žáci nenosí do školy věci, které nejsou potřebné pro vyučování. Za porušení kázně zvláště hrubým 

způsobem se považuje přinesení zbraně, drogy či jiné omamné látky, alkoholu a tabákových výrobků. 

15. Žák nebo jeho zákonný zástupce neprodleně informují třídního učitele o změně zdravotní způsobilosti 

žáka a jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh jeho vzdělávání. 

16. Každý úraz či poranění, který se žákovi stane během pobytu ve škole, při výuce, o přestávce či na akci 

pořádané školou, je žák povinen ihned ohlásit vyučujícímu či osobě pověřené dozorem. Na pozdní hlá-

šení úrazu nebude brán zřetel. 

17. Žák se zdržuje ve škole pouze v době vyučování, žákům je umožněn vstup do školy nejdříve 20 minut 

před začátkem dopoledního vyučování a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování.  

 

§ 4  

Chování žáků ve škole 

1. Žáci jsou povinni dodržovat zásady společenského chování. Zdraví vyučující, zaměstnance školy a 

všechny hosty při prvním setkání ve škole během dne. Do školy chodí vkusně a čistě oblečeni a upra-

veni. K učitelům a ke všem zaměstnancům školy se žáci chovají slušně dle norem společenského cho-

vání a etikety. 

2. Do tělesné výchovy jsou žáci povinni převlékat se do cvičebního úboru a náležité sportovní obuvi. Pře-

zůvky a sportovní obuv nesmí zanechávat jakékoliv stopy na podlaze. Pokud žáci mají u sebe cenné 

předměty, mobilní telefony, mediální přehrávače atd., jsou povinni je uschovat před začátkem hodiny 

TV u vyučujícího. 

3. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáků vůči pracovníkům školy i ostatním žákům, jakož i 

sebemenší projev šikany vůči spolužákům se vždy považují za závažné porušení školního řádu (odst. 1 

§ 4 ŠŘ). 

4. Žák odpovídá za čistotu svého pracovního místa a šetří školní zařízení. V případě poškození školního 

majetku z nedbalosti či úmyslně hradí zákonný zástupce žáka v plné výši opravu nebo nákup, aby došlo 

k uvedení věci do původního stavu. 

5. Před odchodem ze třídy (i laboratoře a odborné učebny) jsou žáci povinni uklidit své pracovní místo, 

na konci vyučování v dané třídě dát židle na lavice. 

6. Školní výpočetní a informační techniku nesmí žák zneužívat k jiným než vzdělávacím cílům. Během 

vyučování i po vyučování je zakázáno propagovat pornografii a jakékoli formy násilí. 

7. Žákům je zakázáno mít v době vyučování zapnutý mobilní telefon a jinak s ním manipulovat. Rovněž 

je žákům zakázáno pořizovat ve škole či na akcích pořádaných školou jakékoliv zvukové či obrazové 

záznamy bez souhlasu osoby vykonávající pedagogický dozor. 

8. Jestliže žák nemohl splnit uložený úkol nebo zapomněl potřebnou pomůcku do vyučování, je povinen 

se vyučujícímu omluvit na začátku hodiny. 

9. V průběhu vyučování neopouštějí žáci bez svolení třídního učitele areál školy. Žáci jsou povinni 

v průběhu výuky a o přestávkách zdržovat se v místech k tomu určených. Při pobytu ve školní jídelně 

žák zachovává všechna pravidla kulturního stolování, řídí se řádem školní jídelny a pokyny dozoru a 

pracovnic kuchyně. Všichni jsou povinni dodržovat časový rozvrh stravování jednotlivých tříd. 

10. Žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nutném případě a na nezbytně nutnou dobu. 

11. Žákům je zakázáno používat zadní schodiště a zdržovat se na něm. 
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§ 5  

Povinnosti žáků konajících službu ve třídě 

1. Služba je stanovena třídním učitelem. 

2. Služba dohlíží na pořádek ve třídě, maže tabuli, zajišťuje křídu a případně pomůcky. Na konci vyučo-

vání v dané třídě dohlíží na zvednutí židlí a celkový úklid třídy. 

3. Služba hlásí nepřítomnost vyučujícího ve třídě nejpozději do deseti minut po začátku vyučovací hodiny 

zástupci ředitele nebo na sekretariátě školy. 

4. Třídním učitelem určení žáci nosí třídní knihu do odborných učeben a zajišťují její předávání mezi 

skupinami. 

§ 6 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků (stupně prospěchu a chování) jsou uvedena ve vyhlášce č. 48/2005 Sb. 

Následující body toto hodnocení dále konkretizují: 

1. Má-li žák za pololetí v  předmětu více než 30 % absenci ve vyučování, nemusí být klasifikován a klasi-

fikace bude provedena dodatečnou zkouškou. 

2. Vykazuje-li žák v průběhu klasifikačního období podstatné snížení prospěchu  

či vykazuje neprospěch, ohlásí učitel daného předmětu tuto skutečnost třídnímu učiteli, který neprodle-

ně vyrozumí průkazným způsobem rodiče, případně zákonné zástupce žáka. 

3. Za vzorné plnění svých povinností, výborný prospěch, pronikavé zlepšení studijních výsledků, úspěš-

nou reprezentaci školy, obětavou práci pro třídní kolektiv, příkladný humanitární čin apod., lze žáku 

udělit: 

  - pochvalu třídního učitele 

  - pochvalu ředitele školy  
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§ 7 

Provoz a vnitřní režim školy 

1. provozní doba: v době pravidelného vyučování od 6:15 hod. do 16:30 hod. 

  

2. začátek vyučování: dopolední: v 8:00 hod. (mimořádně v 7:00 hod.) 

                                              odpolední v 12:45 hod.  

3. konec vyučování: nejpozději v 15:20 hod. při odpoledním vyučování, jinak dle rozvrhu  

4. vyučovací hodina: trvá 45 minut; během jednoho dne lze psát pouze jednu hodinovou písemnou 

práci   

5. přestávky: po 2. vyučovací hod. je 20 minutová přestávka, zbylé přestávky trvají 10 mi-

nut 

6. počet hodin: v jednom sledu může žák 1. stupně absolvovat 5 vyučovacích hodin a žák  

 2. stupně 6 vyučovacích hodin 

 

7. stravování: žáci mají oběd zajištěn ve školní jídelně, obědy se vydávají od 11:45 hod. 

do 13:45 hod.; režim v jídelně upravuje řád školní jídelny; 

 

8. pitný režim: je zajištěn individuálně  

 

§ 8 

Bezpečnost a ochrana zdraví 

1. Žáci jsou povinni dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví, školní řád, vnitřní řád a ostatní 

předpisy a pokyny, a to ve škole i na akcích pořádaných školou mimo prostory školy. Zvláště dodržují 

provozní řády odborných učeben a laboratoří, tělocvičny, školního hřiště, dále předpisy o bez-

pečnosti na exkurzích, kurzech, výletech a při dalších činnostech. Dbají pokynů všech pracovníků ško-

ly. 

2. Ve škole, v okolí školy a na akcích pořádaných školou je žákům zakázáno kouřit, požívat alkoholické 

nápoje, užívat drogy či jiné omamné látky a je zakázáno mít při sobě předměty, které mohou ohrozit 

zdraví nebo způsobit úraz. Přechovávání, distribuce, užívání návykových látek ve škole a na školních 

akcích, jakož i požívání alkoholických nápojů je hodnoceno jako velmi závažné porušení školního řá-

du. 

3. Při chůzi po schodišti jsou žáci povinni dbát zvýšené opatrnosti. Rovněž je žákům zakázáno bez povo-

lení vyučujícího jakkoliv manipulovat s okny, sedět či vylézat na parapety a přibližovat se k oknům. 

4. Žákům je zakázáno vstupovat na střechy školy a zdržovat se ve vnitřních i vnějších prostorách školy 

v době mimo vyučování. 

 

 
 V Orlové dne 26. 8. 2020 

          Mgr. Kamil Paloncy 

                     ředitel školy 
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Dodatek ke školnímu řádu 
 

Dodatek č. 1: 

 
Tento dodatek vymezuje a zohledňuje Úmluvu o právech dítěte (OSN 1989 - ČR 1993), a to v těchto 

článcích: 

 

Článek 2: ochrana před jakoukoliv formou diskriminace 

Článek 5: respektovat práva a odpovědnost rodičů vést dítě způsobem, který odpovídá rozvoji jeho schopností 

Článek 14: právo na svobodu myšlení, svědomí, náboženství 

Článek 16: ochrana před vměšováním do soukromí dítěte, do jeho korespondence, ochrana před nezákonnými 

útoky na jeho pověst 

Článek 18: odpovědnost rodičů za výchovu dítěte 

Článek 23: právo handicapovaných dětí na vhodnou speciální péči, vzdělávání a výchovu 

 

 

Dodatek č. 2: 
 

Podrobné informace o provozu a režimu školy, pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání a cho-

vání žáků obsahují vnitřní směrnice školy a školní vzdělávací program. 

 

Dodatek č. 3: 

 Distanční výuka 

 

 Na základě novelizace školského zákona č. 561/2004 Sb. Zákonem č. 349/2020 Sb. vydaného 

24. 8. 2020 s platností od 25. 8. 2020 dle § 184a se zavádí: 

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách 

  

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení 

mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o 

ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy, studijní 

skupiny či oddělení ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem. 

  

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího pro-

gramu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. 

  

Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení 

výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání.  

Vzhledem ke stanovené povinnosti pro žáky – účastnit se distanční výuky je nutné, stejně jako při kla-

sickém prezenčním vyučování ve škole, každou neúčast žáka při distanční výuce omlouvat. A to pí-

semně na e-mail školy nebo telefonicky. Vždy se však vyžaduje tuto omluvenku zapsat i do žákovské 

knížky. 

 

 

 



Základní škola U Kapličky 959, 

 Orlová - Lutyně ŠKOLNÍ ŘÁD 

Platnost od:   1. 9. 2020 

 

Schválil: Mgr. Kamil Paloncy 

              26. 8. 2020 
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Pravidla hodnocení v průběhu distanční výuky  

Pravidla a podklady pro hodnocení žáků uvedená ve školním řádu a schválená školskou radou, která 

nelze pro svou povahu uplatnit při distanční výuce se nepoužijí.  

Hlavním cílem hodnocení musí být podpora učení žáků! 

Hodnocení v době distanční výuky bude na doporučení vyhlášky č. 211/2020 Sb., vycházet z: 

- pokud je to možné vychází vyučující ze znalosti konkrétních žáků 

- při hodnocení bude zohledněna aktivní účast na distanční výuce (je důležité oddělit možnosti 

žáka a jeho závislost na součinnosti jeho rodinného zázemí, za které nelze žáka činit zodpo-

vědným – především u žáků praktické školy) 

- u zadávaných úkolů je třeba ověřit správné pochopení, při vypracování se hodnotí: 

   užívání správných postupů, správné používání pomůcek, míra splnění 

správnost – práce s chybou = hodnotíme za správnou část ne za špatnou 

případná ochota opravit a doplnit připomínkované nedostatky, nebo úkol zopakovat 

- přednostně bude využíváno formativní hodnocení, které bude žákům i jejich rodinnému zá-

zemí poskytovat co nejpřesnější zpětnou vazbu nejen o kvalitě splnění zadání, ale i o dosaže-

ném pokroku, upozorní na nedostatky a napoví cestu ke zlepšení, případně upozorní na budou-

cí upotřebitelnost a návaznost pro kterou je užitečné současný úkol zvládnout 

- u žáků je možné v některých případech (například testy) použít i hodnocení klasifikačním 

stupněm 

- hodnocení může být vhodně doplňováno (dle úrovně žáků) motivačními odměňujícími prv-

ky  

  

  

Pravidla pro distanční vzdělávání jsou rozpracována ve vnitřní dokumentaci školy. S pravidly jsou na 

začátku školního roku seznámeni žáci i zákonní zástupci. 

 


