Č.j.: 56/2016
Masarykova základní škola a mateřská škola Kunvald,
okres Ústí nad Orlicí

Školní řád základní školy

Školská rada schválila dne:
V pedagogické radě projednáno dne:

29. 8. 2016
31. 8. 2016

Účinnost: ode dne 1. 9. 2016, ruší se Školní řád č.j. 79/2015
Přílohy:

Minimální preventivní program
Program proti šikanování

Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Xaverová

Preambule:
1. Školní řád vychází především z těchto právních předpisů:
§ 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů
§ 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů
Metodický pokyn MŠMT č. j.: 37 014/2005-25, Čl. 2
Metodické doporučení MŠMT č. j.: 21 291/2010-28
Metodický pokyn MŠMT č. j.: 22 294/2013-1
2. Součástí tohoto školního řádu je Minimální preventivní program a Program proti šikanování.
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Práva žáků
Žák školy má právo:
na vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění
na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich a
jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka je povinna se
stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných orgánů zabývat
vyjadřovat se ke všem záležitostem, které se týkají výchovně vzdělávacího procesu; jeho
vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající žákovu věku a stupni vývoje; názory ale
musí vyjadřovat slušně, aby nikoho neurážely
na radu a pomoc vyučujících při vzdělávání
na radu a pomoc třídní učitelky, výchovného poradce a metodika prevence při vzdělávacích
problémech, problémech týkajících se vztahů s pracovníky školy či spolužáky nebo osobních
problémech; pro tento účel mají výchovný poradce a metodik prevence stanoveny
konzultační hodiny, případně si může žák domluvit jiný termín
na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na ochranu před fyzickým a psychickým násilím,
před všemi druhy sociálně nežádoucích jevů
užívat při vzdělávání zařízení školy, školní pomůcky, učebnice
Povinnosti žáků
Žák školy je povinen:
řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat
přicházet včas na vyučovací hodiny, nejpozději 5 minut před začátkem tak, aby se stihl
připravit na vyučování
dbát o svůj vzhled tak, aby odpovídal školnímu prostředí; přicházet do školy čistě oblečen a
upraven, bez zbytečných výstřelků módy např. kovové ozdoby těla, výrazně zbarvené vlasy,
nehty obličej, vyzývavé oblečení
zúčastnit se vyučování podle rozvrhu hodin
účastnit se akcí pořádaných školou, které se konají v době vyučování a souvisí s výukou;
neúčast je omluvena jen ze závažných důvodů (např. nemoc, pohřeb, svatba), v případě
nemoci doloží potvrzení od lékaře
vynechat povinnou školní docházku je možné jen z vážných důvodů (např. nemoc, pohřeb,
svatba v rodině)
pravidelně se připravovat na vyučování
nenarušovat průběh vyučování
nosit žákovskou knížku a pomůcky potřebné k vyučování
dodržovat zásady slušného chování a dobrých mezilidských vztahů založených na vzájemné
úctě, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti při jednání se zaměstnanci
školy, dospělými i mezi spolužáky navzájem; žák si je vědom, že nevhodné chování namířené
vůči spolužákům či zaměstnancům školy může být důvodem pro udělení kázeňského opatření
poslechnout pokyny vyučujících, které vedou žáka k plnění zadávaných úkolů, domácích
úkolů, ke kázni a pořádku

12. mít během vyučování vypnutý mobil uložený v šatní skříňce; nepořizovat zvukové záznamy,
fotografie a videonahrávky v budově školy a jejím blízkém okolí; na školních akcích ho použít
pouze se souhlasem pedagoga; nedodržení tohoto nařízení je považováno za hrubé porušení
školního řádu a jeho chování bude pak hodnoceno důtkou ředitelky školy; při opakovaném
přestupku pak sníženou známkou z chování v příslušném pololetí
13. dodržovat školní řád
III.
Provoz a vnitřní režim školy
1. Škola je otevřena pro vstup žáků od 7:30 do 7:50 hod. Pokud chce žák vstoupit do školy dříve
(pro nepřízeň počasí), učiní tak se svolením pana školníka nebo pedagogického pracovníka.
Ten, kdo udělí svolení k dřívějšímu vstupu žáků do školy, pak nad nimi vykonává dohled.
Pokud se pobyt žáků ve škole organizuje před začátkem vyučování, pak dozorující osoba
přebírá žáky u hlavního vchodu a zodpovídá za ně do začátku vyučování.
2. Po vstupu do školy se žák 1. – 2. ročníku přezuje v šatně do zdravotně nezávadných přezůvek
a uloží obuv na určené místo. Svrchní oděv pověsí na věšák.
3. Po vstupu do školy se žák 3. – 9. ročníku přezuje v šatně do zdravotně nezávadných přezůvek.
Obuv a svrchní oděv uloží do přidělené zamykatelné skříňky. Do této skříňky zamkne všechny
předměty nepotřebné pro vyučování, tedy i mobil. Cenné předměty a větší obnos peněz,
které žák 4. – 9. ročníku ve výjimečných a odůvodněných případech přinese do školy, si může
v době vyučování uložit do kanceláře.
4. Žák odevzdá peníze k nutným platbám hned ráno po příchodu do školy p. učitelce nebo p.
hospodářce. Žák 1. – 3. ročníku odevzdá p. třídní učitelce také cennosti a předměty
nepotřebné k výuce, pokud je přinesl do školy. Převezme si je zpět po ukončení vyučování.
5. Pokud žák čeká na odpolední vyučování, může čas polední přestávky strávit ve škole. Žáci 1.
stupně školy, kteří jsou přijati do školní družiny, tráví polední přestávku ve třídě školní
družiny (učebna č. 14). Ostatní žáci mohou trávit polední přestávku ve školní klubovně, kde je
zajištěn pedagogický dozor (učebna č. 23). Provoz klubovny se řídí Řádem školní klubovny, č.j.
74/2011. Čas do zahájení odpoledního vyučování může žák trávit i venku.
6. Na odpolední vyučování může žák vstupovat 15 minut před jeho zahájením. Po chodbách se
žák pohybuje tak, aby neohrožoval zdraví své ani svých spolužáků.
7. Režim dne:
otevření školy 7 : 30 h
příprava
7 : 45 h
1. h
7 : 50 – 8 : 35 h
2. h
8 : 45 – 9 : 30 h
3. h
9 : 50 – 10 : 35 h
4. h
10 : 45 – 11 : 30 h
5. h
11 : 40 – 12 : 25 h
6. h
12 : 35 - 13 : 20 h
7. h
13 : 30 - 14 : 15 h
8. h
14 : 20 - 15 : 05 h
9. h
15 : 15 - 16 : 00 h
8. Přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním lze zkrátit nejméně na 30 minut.
Desetiminutovou přestávku mezi 7. a 8. vyučovací hodinou a 8. a 9. vyučovací hodinou lze
zkrátit nejméně na 5 minut v případě, že jde o dvouhodinu nebo o dvě hodiny, které učí ve
stejné třídě stejný vyučující.
9. Dohled nad žáky před vyučováním, o přestávkách a ve školní jídelně je určen rozvrhem
dozorů, jejich rozpis je umístěn na chodbách školy a na vstupu do školní jídelny. Způsob
vykonávání dohledu a pohyb žáků po budově je popsán v Pracovním řádu pro pedagogické
pracovníky.
10. Pokud žáci zůstávají ve škole po vyučování, dozírající osoba přebírá žáky od pedagogického
pracovníka, který učil v učebně poslední vyučovací hodinu a odvádí je po skončení akce do
šatny a z budovy ven.

11. Pokud si rodiče/zákonní zástupci vyzvedávají dítě ze školní družiny, využijí ke vstupu domácí
telefon, do kterého po zazvonění na školní družinu sdělí srozumitelně paní vychovatelce své
jméno. Dítě si osobně převezmou ve školní družině, nebo čekají před školní budovou. Ostatní
osoby, které chtějí vstoupit do školní budovy, se hlásí domácím telefonem v ředitelně školy a
vstup je jim umožněn poté, co sdělí své jméno a účel návštěvy. Pracovník, který vpustí osobu
do školy, ji pak osobně dovede za patřičným pracovníkem školy.
12. Při akcích pořádaných školou mimo školní budovu jsou rodiče/zákonní zástupci informováni
třídní učitelkou prostřednictvím žákovských knížek či deníčků nejméně 2 dny před konáním
akce. Dohled nad žáky zajišťuje osoba pověřená zajištěním BOZP na pořádané akci 15 minut
před začátkem akce na místě srazu žáků. Dohled nad nimi končí v době návratu z akce na
určené místo, kdy osoba pověřená BOZP na pořádané akci opouští toto místo jako poslední.
IV.
Pravidla pro rodiče / zákonného zástupce žáka
1. Rodiče / zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého
dítěte. Mohou se kdykoli během školního roku informovat na jeho chování a prospěch u
vyučujících a třídní učitelky, a to vždy v době po vyučování, při třídních schůzkách, při
konzultačních hodinách a konzultaci, kterou si předem domluví. Rodiče využívají žákovskou
knížku pro svá sdělení škole.
2. Rodiče/zákonní zástupci mají právo na radu a pomoc třídní učitelky, výchovného poradce a
metodika prevence při vzdělávacích problémech jejich dětí, při problémech týkajících se
vztahů jejich dětí s pracovníky školy či mezi spolužáky navzájem nebo při osobních
problémech; pro tento účel mají výchovný poradce a metodik prevence stanoveny
konzultační hodiny, případně si může rodič/zákonný zástupce domluvit jiný termín.
3. Rodiče / zákonní zástupci mají právo volit a být voleni do školské rady.
4. Rodiče / zákonní zástupci mají právo se vyjadřovat ke všem podstatným záležitostem
týkajících se výchovy a vzdělávání, svá vyjádření mohou sdělovat vyučujícím, ředitelce,
školské radě.
5. Rodiče / zákonní zástupci jsou povinni zajistit, aby jejich dítě řádně docházelo do školy a
řádně se vzdělávalo. Dbají o přípravu dítěte na vyučování, o vnější vzhled dítěte tak, aby
odpovídal školnímu prostředí.
6. Rodiče/zákonní zástupci jsou povinni řešit ve spolupráci s třídní učitelkou, případně
ředitelkou školy problémy svého dítěte, které se v průběhu výchovně vzdělávacího procesu
vyskytnou, neboť jim rodičovská odpovědnost náleží i při pobytu dítěte ve škole.
7. Rodiče/zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti,
zdravotních obtíží dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít
vliv na průběh vzdělávání.
8. Rodič / zákonný zástupce je povinen oznámit škole údaje o žákovi a neprodleně také jejich
změny: jméno a příjmení žáka
rodné číslo žáka
státní občanství
místo trvalého pobytu
zdravotní stav, pokud má vliv na průběh vzdělávání
jméno a příjmení rodičů / zákonných zástupců
jejich adresu trvalého pobytu
adresu pro doručování písemností
telefonické spojení, popřípadě e-mail
zdravotní pojišťovnu žáka, případně její změnu

V. Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování
1. Rodiče / zákonní zástupci jsou povinni sdělit škole důvody nepřítomnosti dítěte ve škole
nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti. Mohou tak učinit telefonicky

2.

3.

4.

5.
6.

9.

10.

11.

12.

nebo e-mailem. Důvod nepřítomnosti vždy zapíší do žákovské knížky, tu předloží žák třídnímu
učiteli / třídní učitelce ihned po návratu do školy, nejdéle však do 3 pracovních dnů po
návratu. V odůvodněných případech má škola právo požadovat potvrzení od lékaře.
Rodiče / zákonní zástupci jsou povinni předem známou nepřítomnost dítěte, nejdéle však na
1 školní den, omluvit před jejím započetím třídnímu učiteli / třídní učitelce písemně do
žákovské knížky. Pokud omlouvají předem známou nepřítomnost telefonicky, pak důvod
nepřítomnosti zapíšou do žákovské knížky, tu předloží žák třídnímu učiteli / třídní učitelce po
návratu do školy.
Rodiče / zákonní zástupci mohou písemně žádat ředitelku školy o uvolnění svého dítěte
z povinné školní docházky na více než 1 den. Ředitelka rozhodne kladně o uvolnění
z vyučování jen ze zdravotních důvodů (doložených potvrzením lékaře). V případě jiných
závažných důvodů uvedených v žádosti rozhodne ředitelka po projednání prospěchu a
chování žáka s třídním učitelem / třídní učitelkou.
Omluvení z tělesné výchovy, nejdéle však na 1 týden, zapíše rodič / zákonný zástupce do
žákovské knížky s datem a uvedením důvodu omluvy. Omluvení z tělesné výchovy na dobu
delší než 1 týden musí doložit doporučením lékaře. V případě dlouhotrvajících zdravotních
potíží žáka může rodič požádat ředitelku o uvolnění z vyučovacího předmětu tělesná výchova.
Rodič / zákonný zástupce vyjádří písemně, zda bude dítě po ukončení pravidelného
vyučování dle rozvrhu opouštět školní budovu samo, nebo v doprovodu.
Rodič / zákonný zástupce může vyjádřit písemně souhlas s pobytem dítěte mimo školu
v době polední přestávky. Pokud tento písemný souhlas nedodá, tráví dítě polední přestávku
ve školní klubovně.
Rodič / zákonný zástupce je povinen osobně si vyzvednout žáka 1. stupně ze školy, pokud
tento žák odchází z vyučování z důvodů předem známých. V případě, že sám nemůže dítě
vyzvednout, oznámí písemně, nebo na školní mail třídní učitelce, která osoba starší 18 let dítě
vyzvedne, případně v jakém příbuzenském vztahu k dítěti je (dědeček, teta apod.).
Pokud odchází ze školy žák 2. stupně z důvodů předem známých v době vyučování, předloží
třídnímu učiteli písemnou žádost, kde bude uvedeno datum a doba odchodu, jméno a
příjmení žáka, důvod odchodu z vyučování, čitelně jméno a příjmení rodiče / zákonného
zástupce a podpis.
Rodič / zákonný zástupce je povinen doložit lékařské potvrzení při každé nepřítomnosti žáka,
pokud má tento žák v daném pololetí zameškáno již více než 100 hodin. V případě
zameškaných 150 a více hodin z jiných než zdravotních důvodů bude škola informovat odbor
sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).
Pokud se cizinec, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, neúčastní vyučování
nepřetržitě po dobu nejméně 60 vyučovacích dnů a nedoloží důvody své nepřítomnosti
v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, přestává být dnem následujícím po
uplynutí této doby žákem školy.

VI. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
1. Žák je povinen se po dobu školní docházky ve školních prostorech, v prostorech využívaných
či pronajatých školou pro školní vyučování či akce v době vyučování, o přestávkách i na
školních akcích pořádaných školou mimo školní budovu chovat bezpečně a ohleduplně tak,
aby neohrozil zdraví a život svůj, svých spolužáků, pracovníků školy, případně dalších osob.
2. Žák je povinen poslechnout pokyny vyučujících, které vedou žáka k bezpečnosti a ochraně
svého zdraví a zdraví spolužáků.
3. V případě úrazu oznámí žák neprodleně tuto událost vyučujícímu, o přestávce pak
pedagogickému pracovníkovi vykonávajícímu dohled nad žáky nebo informuje školního
zdravotníka. Kontaktovaná osoba zajistí další ošetření zraněného žáka. Využije k tomu
lékárničky umístěné ve školní sborovně.

4. Pedagog, jemuž je oznámen úraz žáka, se při dalším postupu řídí Pokynem ředitelky školy
k postupu při úrazu a k evidenci úrazů a současně bude informovat zákonného zástupce.
5. Podmínky bezpečnosti při činnosti v odborných učebnách jsou určeny v řádech těchto
odborných učeben. Před zahájením výuky v odborných učebnách na začátku školního roku
poučí žáky každý vyučující o bezpečnostních zásadách a provede o poučení záznam do třídní
knihy.
6. Podmínky bezpečnosti při sportovních kurzech a na akcích pořádaných školou mimo budovu
školy jsou určeny ve vnitřních směrnicích. Zákonný zástupce bude v dostatečném časovém
předstihu informován o podmínkách konaných akcí.
7. Žák je povinen dodržovat zákaz kouření, pití alkoholu a užívání drog, zákaz jejich držení, šíření
a propagace ve škole a na školních akcích; pokud žák poruší zákaz v budově školy a jejím
blízkém okolí (zahrada, hřiště před školou, budova sokolovny, cesta okolo sokolovny, schody)
nebo při školních akcích, bude proti němu škola postupovat výchovnými opatřeními a jeho
chování bude pak hodnoceno důtkou ředitelky školy, při opakovaném přestupku pak
sníženou známkou z chování v příslušném pololetí; pokud zákaz poruší mimo budovu školy a
její blízké okolí, bude škola informovat rodiče žáka.
8. Projevy intolerance, rasismu a šikanování ze strany žáků jsou zakázány. Pokud bude zjištěno,
že je pořízen záznam o provádění šikany (mobilní telefon, videozáznam apod.), bude řešení
tohoto činu předáno Policii ČR.
9. Žák je povinen nenosit do školy a na školní akce předměty ohrožující zdraví a předměty
ohrožující morální vývoj žáka (zbraně – např. střelné, bodné, praky apod. - alkohol, omamné
látky, cigarety). V případě porušení tohoto zákazu bude škola postupovat podle pravidel
uvedených v kázeňských opatřeních, která jsou součástí tohoto školního řádu.
10. Problematiky sociálně patologických jevů a prevence šikany je zpracována v Minimálním
preventivním programu a Programu proti šikanování.
11. V případě, že v průběhu vyučování dítě vykazuje známky akutního onemocnění (průjem,
zvracení, vysoká horečka) je škola povinna neprodleně informovat rodiče/zákonného
zástupce. Rodič/zákonný zástupce bez zbytečného prodlení si dítě sám, případně
v zastoupení jinou dospělou osobou, vyzvedne ze školy. Pokud pověří jinou dospělou osobu,
oznámí její totožnost a příbuzenský vztah k dítěti vedení školy. Po dobu, kdy dítě čeká na
vyzvednutí, zajistí škola jeho oddělení od ostatních žáků a určí nad ním dohled zletilé fyzické
osoby.
12. Žák je povinen nenosit cenné předměty a předměty nepotřebné k vyučování; v případě
porušení zákazu učitel předmět žákovi odebere a vrátí mu ho po vyučování, nebo rodiči /
zákonnému zástupci. Škola nezodpovídá za poškození, případně ztrátu takovýchto předmětů.
13. Jízdní kola, která slouží žákům jako dopravní prostředek, uzamykají žáci do stojanu k tomu
určenému umístěnému před školní budovou. Žák je povinen si kolo uzamknout. Koloběžky,
které slouží žákům jako dopravní prostředek, odkládají po domluvě s panem školníkem na
místo k tomu určeném v suterénu školy a to vždy za dohledu pana školníka. Stejně postupují
při vyzvednutí koloběžky zpět.
14. Žák je povinen neničit zařízení třídy, školy a předměty, které byly žákovi svěřeny k vyučování;
pokud žák způsobí škodu na školním majetku, bude ji rodič / zákonný zástupce muset
uhradit.
15. Zapůjčené učebnice chrání před poškozením obalem, nevpisuje do nich, nevytrhává listy. Na
začátku školního roku si žák zapůjčenou učebnici prohlédne a na zadní stranu v místě k tomu
určeném zapíše stav učebnice, případně míru poškození. Pokud tak neučiní, může škola
vymáhat úhradu za poškození po něm.
16. Pokud žák zjistí, že byl poškozen školní majetek, je povinen neprodleně nahlásit tuto
skutečnost vedení školy nebo hospodářce školy. Stejně postupuje, když zjistí poškození nebo
ztrátu vlastního majetku.
17. Odpovědnost za škodu se řídí obecnou úpravou uvedenou v občanském zákoníku a zvláštní
úpravou uvedenou v zákoníku práce.

18. Podrobněji je tato část zpracována v Minimálním preventivním programu.
VII. Pravidla hodnocení žáků
A) Kritéria hodnocení
1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména soustavným sledováním
výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek, analýzou výsledků
různých činností žáků, případně konzultacemi s ostatními vyučujícími.
2. Vyučující oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, u ústní zkoušky se zdůvodněním, u
písemné zkoušky s tabulkou hodnocení. Po ústním zkoušení okamžitě. Výsledky písemných
zkoušek, prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Vyučující sděluje
všechny známky rozhodné pro celkovou klasifikaci zástupcům žáka zápisem do žákovské
knížky, nebo žákovského deníčku.
3. Známka z vyučovacího předmětu nezahrnuje hodnocení žákova chování. Stupeň prospěchu
se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné hodnocené období.
4. Pedagog je povinen vést soustavnou evidenci klasifikace takovým způsobem, aby mohl
kdykoli doložit správnost klasifikace. V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání
pracovního poměru předá tento klasifikační přehled ředitelce školy. Při dlouhodobějším
pobytu žáka mimo školu respektuje vyučující známky, které škole sdělí škola při instituci, kde
žák dočasně pobývá. Žáka už znovu nepřezkušuje.
5. V případě dlouhodobé absence, při které žák nenavštěvuje jiné školní zařízení, stanoví třídní
učitel po domluvě s ostatními vyučujícími plán obsahu učiva a rovnoměrně rozvržené termíny
přezkoušení v jednotlivých předmětech tak, aby nedocházelo k přetěžování žáka. S plánem
prokazatelně seznámí rodiče/zákonné zástupce. Pokud nemají vyučující možnost získat
podklady pro hodnocení žáka tak, aby mohla být jeho klasifikace uzavřena v řádném termínu,
řídí se pravidly Hodnocení v náhradním termínu, který je součástí tohoto školního řádu.
Třídní učitel prokazatelně informuje rodiče/zákonné zástupce o hodnocení žáka v náhradním
termínu a poučí je o podmínkách a průběhu tohoto přezkoušení.
6. Všechny druhy zkoušek rozvrhne vyučující rovnoměrně na celé klasifikační období. O termínu
písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje žáky s dostatečným
předstihem. Ostatní vyučující informuje formou zápisu do třídní knihy, neboť takovouto
zkoušku může žák vykonat pouze jednou denně.
7. V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje zákonného zástupce vyučující daného
předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem.
8. Klasifikace na vysvědčení je na prvním stupni vyjádřena číslicí, na druhém stupni slovem.
B) Stupnice hodnocení prospěchu
Prospěch žáka v jednotlivých předmětech se klasifikuje těmito stupni:
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný
Stupeň 1 – výborný
Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti
uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované činnosti.
Osvojené poznatky a dovednosti uplatňuje při řešení úkolů samostatně a tvořivě. Jeho ústní i
písemný projev je správný, přesný a výstižný. Výtvarný projev je přesný a estetický. Výsledky jeho
práce jsou kvalitní, pouze s malými nedostatky.
Stupeň 2 – chvalitebný

Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti
uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované činnosti. Samostatně nebo s malými
podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení úkolů. Jeho ústní i písemný
projev vykazuje menší nedostatky ve správnosti, výstižnosti a přesnosti. Výtvarný projev je
estetický a bez větších nepřesností.
Stupeň 3 – dobrý
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic
a zákonitostí nepodstatné mezery. Požadované činnosti nevykonává vždy přesně. Podstatné
nepřesnosti a chyby dovede za pomoci vyučujícího korigovat. Osvojené poznatky a dovednosti
aplikuje při řešení úkolů s chybami, pracuje podle podnětů vyučujícího. Jeho myšlení je v celku
správné, není vždy tvořivé. Jeho ústní a písemný projev není vždy správný, přesný a výstižný.
Výtvarný projev má menší nedostatky a je méně estetický. Častější nedostatky se projevují
v kvalitě výsledků jeho činnosti.

Stupeň 4 – dostatečný
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic
a zákonitostí závažné mezery. Při provádění požadované činnosti je málo pohotový a má větší
nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení úkolů se vyskytují
závažné chyby. Je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení je málo
tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má zpravidla vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a
výstižnosti. Výtvarný projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dokáže žák s pomocí
vyučujícího opravit.
Stupeň 5 – nedostatečný
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné
mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované činnosti má velmi podstatné nedostatky.
V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení úkolů se vyskytují velmi závažné
chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty
učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky.
V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.
Kvalita výsledků jeho činnosti je na nízké úrovni, rovněž tak i výtvarný projev. Závažné nedostatky
a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.
C) Stupnice hodnocení chování
Chování žáků se klasifikuje těmito stupni:
1 – velmi dobré
2 – uspokojivé
3 – neuspokojivé
Stupeň 1 – velmi dobré
Žák dodržuje školní řád a obecné zásady slušného chování ve společnosti. Má kladný vztah ke
kolektivu třídy a školy. Ojediněle se může dopustit méně závažných přestupků proti ustanovení
školního řádu.
Stupeň 2 – uspokojivé
Chování žáka je v podstatě v souladu s ustanoveními školního řádu a s obecnými zásadami
slušného chování ve společnosti. Dopustí se závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští
méně závažných přestupků proti ustanovení školního řádu. Má 10 – 1 5 neomluvených hodin. Je
však přístupný výchovnému působení a snaží se chyby napravit.

Stupeň 3 – neuspokojivé
Žák se dopustí závažného přestupku proti školnímu řádu nebo se dopouští závažnějších
přestupků proti obecným zásadám slušného chování ve společnosti. Má více než 15
neomluvených hodin. Je ohrožena výchova ostatních žáků.
O udělení 2. nebo 3. stupně z chování rozhodne ředitelka školy po projednání v pedagogické
radě. Toto rozhodnutí může učinit kdykoli v průběhu klasifikačního období.

D) Hodnocení žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, včetně žáků s odlišnými životními
podmínkami a žáků z odlišného kulturního prostředí
1. Hodnocení a klasifikace žáků se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, s odlišnými
životními podmínkami a z odlišného kulturního prostředí je prováděno s ohledem na druh a
stupeň postižení, míru sociálního znevýhodnění a míru znalosti českého jazyka. Podkladem
jsou doporučení z PPP nebo SPC, která mohou být zpracována do individuálního vzdělávacího
plánu (IVP). Žádost o IVP podávají písemně rodiče žáka. Pokud si zákonný zástupce přeje na
vysvědčení slovní hodnocení, musí o něj písemně požádat ředitelku školy, která
v odůvodněných případech vydá souhlas. Ve vybraných předmětech lze použít kombinaci
klasifikace a slovního hodnocení.
2. Pro zjišťování úrovně žákovských vědomostí a dovedností volí vyučující takové diagnostické
metody, které odpovídají schopnostem žáka. Dítě s přiznanými podpůrnými opatřeními
nebude vystavováno úkolům, v nichž nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony
odpovídající jeho předpokladům.
3. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší
výkony. Při klasifikaci nevychází vyučující z prostého počtu chyb, ale z počtu zvládnutých jevů.
E) Hodnocení celkového prospěch
Prospěl/a s vyznamenáním
Není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem (ŠVP)
hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než chvalitebný, průměr stupňů prospěchu
ze všech povinných předmětů stanovených ŠVP není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno
stupněm velmi dobré.
Prospěl/a
Není-li v žádném z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen na vysvědčení stupněm
prospěchu nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.
Neprospěl/a
Je-li v některém z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen na vysvědčení stupněm
prospěchu nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo je-li z některého
předmětu na konci druhého pololetí nehodnocen.
Nehodnocen/a
Není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených ŠVP na konci
prvního pololetí.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je prováděno na konci každého pololetí.

F) Slovní hodnocení žáka
Žáka lze na konci pololetí hodnotit také slovně. Toto hodnocení se provádí u žáků se
specifickými vzdělávacími potřebami na písemnou žádost zákonného zástupce žáka. Slovní
hodnocení lze v případě potřeby převést na klasifikaci.
Při slovním hodnocení používá vyučující tyto formulace:
a) ovládnutí učiva předepsaného osnovami
- ovládá bezpečně
- ovládá
- v podstatě ovládá
- ovládá s obtížemi
- neovládá
b) úroveň myšlení
- pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti
- uvažuje celkem samostatně
- menší samostatnost v myšlení
- nesamostatné myšlení
- odpovídá nesprávně i na návodné otázky
c) úroveň vyjadřování
- výstižné, poměrně přesné
- celkem výstižné
- ne dost přesné
- vyjadřuje se s potížemi
- nesprávné i na návodné otázky
d) úroveň aplikace vědomostí
- spolehlivě, samostatně aplikuje vědomosti a dovednosti, pracuje samostatně, přesně a
s jistotou
- dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se jen menších chyb
- s pomocí učitele řeší úkoly, překonává potíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští
- dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
- praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele
e) píle a zájem o učení
- aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
- učí se svědomitě
- k učení a práci nepotřebuje větších podnětů
- malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
- pomoc a pobízení k učení se míjí účinkem
G) Výchovná opatření
Pochvaly
Pochvaly uděluje buď třídní učitel/ka z vlastního rozhodnutí nebo z podnětu ostatních
vyučujících po projednání s ředitelkou školy, nebo ředitelka školy z vlastního rozhodnutí nebo
z podnětu jiné fyzické či právnické osoby.
Běžná pochvala do žákovské knížky
Uděluje kterýkoli vyučující, nezapisuje se do katalogového listu.
Pochvala třídního učitele
Uděluje třídní učitel z vlastního rozhodnutí nebo z podnětu ostatních vyučujících, a to hlavně
za dvě nebo tři běžné pochvaly udělené do žákovské knížky za sledované klasifikační období,
účast v soutěžích, olympiádách apod.. Tuto pochvalu zapisuje třídní učitel do žákovské knížky
žáka.

Pochvala ve školním rozhlase
Uděluje třídní učitel z vlastního rozhodnutí nebo na podnět ostatních vyučujících za
reprezentaci školy při veřejných vystoupeních a jiných veřejných akcích. Tato pochvala je
vyhlášena ve školním rozhlase.
Pochvala ředitelky školy
Uděluje ředitelka školy z podnětu třídního učitele nebo ostatních vyučujících za umístění
v okresním kole soutěže do 5. místa, případně ve vyšších kolech soutěže. Tato pochvala je
zapsána na formulář školy a založena do katalogového listu nebo katalogové složky.
Pochvala na vysvědčení
Uděluje ředitelka školy po projednání v pedagogické radě za mimořádný projev humánnosti,
občanské a školní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin, za dlouholetou úspěšnou
reprezentaci školy a opakované výborné výsledky. Tato pochvala je zapsána na vysvědčení.
Zapisuje se na formulář školy a uložena do katalogového listu nebo katalogové složky.
Opatření k posílení kázně
Napomenutí třídního učitele
Uděluje třídní učitel/ka za občasné méně závažné porušování školního řádu a neprodleně
oznámí ředitelce školy. Žák má 1 neomluvenou hodinu. Zapisuje se do katalogového listu
žáka.
Důtka třídního učitele / třídní učitelky
Uděluje se za 2 - 3 neomluvené hodiny, za závažnější porušení či opakované méně závažné
porušování školního řádu a neprodleně oznámí ředitelce školy. Zapisuje se do katalogového
listu žáka.
Důtka ředitelky školy
Uděluje se za 4 - 9 neomluvených hodin, za závažné porušení či soustavné porušování
školního řádu. Zapisuje se do katalogového listu žáka.
Opatření k posílení kázně mohou, ale nemusí předcházet hodnocení sníženým stupněm
z chování. Třídní učitel/ka nebo ředitelka školy oznámí udělení pochvaly nebo výchovného
opatření písemně prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka.

H) Komisionální zkoušky
Přezkoumání výsledků hodnocení žáka
1. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení v jednotlivých
předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne,
kdy se o hodnocení prokazatelně dověděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání
vysvědčení, požádat ředitelku školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li
vyučujícím v daném předmětu ředitelka školy, krajský úřad. Ředitelka školy nebo krajský
úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od
doručení žádosti.
2. V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování
nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitelka školy, je-li vyučujícím v daném
předmětu ředitelka školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků
vzdělávání žáka stanovených podle §30 odst. 2. V případě zjištění porušení těchto
pravidel ředitelka školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla

pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení se potvrdí, a to
nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti.
3. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitelka školy, v případě, že je vyučujícím
daného předmětu ředitelka školy, jmenuje komisi krajský úřad.
4. Komise pro vykonání zkoušky je tříčlenná. Tvoří ji předseda, zpravidla ředitelka školy,
zkoušející učitelka, jímž je zpravidla vyučující daného předmětu, a přísedící, kterým je
vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanoveného ŠVP.
Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje
protokol.
5. 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.
Opravná zkouška
1. Opravná zkouška je komisionální. Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitelka školy;
v případě, že je vyučující daného předmětu ředitelka školy, jmenuje komisi krajský úřad.
Složení komise viz Přezkoumání výsledků hodnocení žáka.
2. Opravné zkoušky konají žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni dosud
neopakovali ročník a na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných
předmětů. Pokud žák již na daném stupni opakoval ročník, postoupí do vyššího ročníku a
opravné zkoušky nekoná.
3. Termíny opravných zkoušek určí ředitelka školy tak, aby byly vykonány do 31. srpna.
Pokud se žák ze závažných důvodů nemůže k opravné zkoušce dostavit, stanoví se
opravný termín do 15. září. Do té doby navštěvuje žák podmíněně nejbližší vyšší ročník,
popřípadě znovu devátý.
4. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. O termínu konání zkoušky
informuje třídní učitel/ka písemně zákonného zástupce. Žák, který se ke zkoušce
nedostavil nebo zkoušku nevykoná, neprospěl.
Hodnocení v náhradním termínu
1. Žáka nelze hodnotit na konci pololetí, pokud nemá vyučující dostatečný počet známek.
2. Nelze-li žáka hodnotit na konci 1. pololetí, určí ředitelka školy pro hodnocení náhradní
termín tak, aby bylo hodnocení provedeno nejpozději do 2 měsíců po skončení 1.
pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za 1. pololetí nehodnotí.
3. Nelze-li hodnotit žáka za 2. pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní
termín tak, aby bylo provedeno do 31. srpna, nejpozději do konce září. Pokud je stanoven
termín na září, navštěvuje žák podmíněně nejbližší vyšší ročník, žák 9. ročníku znovu
devátý ročník. Žák, který na konci 2. pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen,
opakuje ročník. To neplatí pro žáka, který na daném stupni již ročník opakoval.
Podrobněji je tato část zpracována v Klasifikačním řádu.
VIII. Podmínky zacházení s majetkem ze strany žáků
1. Žák je povinen neničit zařízení třídy, školy a předměty, které byly žákovi svěřeny k vyučování;
pokud žák způsobí škodu na školním majetku, bude ji zákonný zástupce muset uhradit.
2. Zapůjčené učebnice chrání před poškozením obalem, nevpisuje do nich, nevytrhává listy. Na
začátku školního roku si žák zapůjčenou učebnici prohlédne a na zadní stranu v místě k tomu
určeném zapíše stav učebnice, případně míru poškození. Pokud tak neučiní, může škola
vymáhat úhradu za poškození na žákovi.
3. Pokud žák zjistí, že byl poškozen školní majetek, je povinen neprodleně nahlásit tuto
skutečnost vedení školy nebo hospodářce školy. Stejně postupuje při zjištění poškození nebo
ztráty vlastního majetku v prostorách školy.

4. Odpovědnost za škodu se řídí obecnou úpravou uvedenou v občanském zákoníku a zvláštní
úpravou uvedenou v zákoníku práce.
IX. Závěrečná ustanovení
1. Všichni účastníci výchovně vzdělávacího procesu jsou povinni dodržovat školní řád.
2. Žáky se školním řádem seznámí třídní učitelé na začátku školního roku.
3. Rodiče seznámí třídní učitelé se školním řádem na první třídní schůzce.
4. Školní řád je zveřejněn na školních webových stránkách, v listinné podobě je vyvěšen na
chodbě školy a uložen v ředitelně školy.

