Základní škola Pačejov, okres Klatov y, příspěvková organizace

Školní řád
ZŠ Pačejov stanoví podle zákona 561/2004 Sb.§ 30 a vyhlášky.48/2005 Sb. tento školní řád:
1. Práva a povinnosti žáků
2. Práva a povinnosti zákonných zástupců
3. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy
4. Provoz a vnitřní režim školy
5. Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
6. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků
7. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků
8. Platnost školního řádu a způsoby jeho zveřejnění

1. Práva a povinnosti žáků
1.1. Žák má právo na vzdělávání a školské služby podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/
1.2. Žák má právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
Žák má právo vyjádřit se k záležitostem spojeným s výchovou a výukou, které se jej týkají
/pohovorem s příslušným pedagogem nebo ředitelem školy/
1.3. Žák má právo požádat pedagoga o radu a pomoc v osobní tíživé situaci, případně využít
„schránku důvěry“
1.4. Žák má právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen,
pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je
povinen se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných orgánů zabývat
1.5. Žák je povinen docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat
1.6. Žák je povinen se ve škole slušně chovat, dbát pokynů pedagogických pracovníků a
zaměstnanců školy, svědomitě se připravovat na vyučování a dodržovat školní řád a
předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli
seznámeni
1.7. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas, nejpozději 10 minut před zahájením první
vyučovací hodiny a účastnit se činností organizovaných školou. Účast na vyučování

nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků a školní družiny je pro zařazené
žáky povinná
1.8. Žák musí být ve škole vhodně a čistě upraven a oblečen. Pro pobyt v prostorách školy musí
zvolit takové přezůvky, které nekloužou a nešpiní podlahovou krytinu. V hodinách tělesné
výchovy a praktických činností jsou žáci povinni používat vhodné oblečení a obuv dle
pokynů vyučujících příslušných předmětů
1.9. Užívání mobilních telefonů je během vyučovacích hodin zakázáno. Žák je povinen mít v době
výuky mobilní telefon vypnutý. Za mobilní telefon si ručí žák sám, škola neurčuje místa na
jejich odkládání. Je rovněž zakázáno pořizování jakýchkoli videozáznamů v prostorách školy
a v době výuky /vyučování, přestávky, volné hodiny/

2. Práva a povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků
2.1. Zákonný zástupce má právo získat informace o chování a prospěchu svého syna – dcery od
pedagogů školy osobním pohovorem po předchozí domluvě /mimo dobu vyučování/ nebo
v rámci třídních schůzek /konají se zpravidla 2x ročně/
2.2. Zákonný zástupce má právo vznést stížnost k řediteli školy, pokud se domnívá, že v případě
jeho syna – dcery škola pochybila
2.3. Zákonný zástupce má právo volit a být volen do školské rady
2.4. Zákonný zástupce má právo oznámit škole podezření na projevy šikany, diskriminace a násilí
2.5. Zákonný zástupce je povinen zajistit, aby žák řádně docházel do školy podle rozvrhu hodin a
dohlédnout na to, aby byl na vyučování řádně připraven
2.6. Zákonný zástupce má povinnost průběžně kontrolovat informace o chování a prospěchu svého
syna – dcery v žákovské knížce a tuto kontrolu potvrdit svým podpisem
2.7. Zákonný zástupce je povinen dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu
s podmínkami stanovenými školním řádem. Nejpozději do tří kalendářních dnů oznámit
třídnímu učiteli důvod žákovy nepřítomnosti, po nástupu do školy doložit záznamem v ŽK
(podepsaným zákonným zástupcem)
2.8. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce o
jeho uvolnění na 1 den třídního učitele, na více dnů ředitele školy. K uvolnění žáka z výuky na
více dnů podají rodiče předem písemnou žádost řediteli školy prostřednictvím třídního učitele.
Po doporučení žádosti třídním učitelem a souhlasem ředitele školy může být žák uvolněn
z výuky maximálně na 10 vyučovacích dnů v jednom školním roce
2.9. Dojde-li ke změně školy žáka, oznámí tuto skutečnost zákonný zástupce řediteli školy
s adresou nové školy a zajistí odevzdání zapůjčených učebnic
2.10. Zákonný zástupce má povinnost oznámit neprodleně třídnímu učiteli změnu důležitých údajů
o žákovi, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka. Je rovněž povinen
informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka
nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
2.11. Zákonný zástupce je povinen osobně se zúčastnit na vyzvání ředitele školy projednání
závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka /svého syna – dcery/
2.12. Má-li zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení na konci 1. nebo 2. 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
3. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy
3.1. Žáci respektují pokyny pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy, kterými je
naplňováno vzdělávací poslání školy a školní řád.
3.2. Žáci přistupují k pedagogickým pracovníkům i ostatním zaměstnancům školy dle zásad a
pravidel slušného chování při vyučování, o přestávkách, při stravování i při setkáních mimo
školu.
3.3. Pedagogičtí pracovníci vedou žáky k slušnému chování, dodržování školního řádu,
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků vysvětlováním, příkladem, domluvou,
napomenutím a spoluprací se zákonnými zástupci.
3.4. Zákonní zástupci spolupracují se školou a jejími pedagogy při výchově k řádnému chování
svých dětí, při vzdělávání a dalších činnostech organizovaných školou. Základními formami
spolupráce je přebírání informací od pedagogů, konzultace s nimi při hledání optimálního
řešení výchovného problému a vznášení konstruktivních námětů a připomínek. Předpokladem
úspěšné spolupráce je dodržování zásad a pravidel slušného chování.
4. Provoz a vnitřní režim školy
4.1. Vyučování začíná v 7,55 - výjimečně v 7,00 a je ukončeno v 15,00. Vyučovací hodina trvá
45 minut.
4.2. Dojíždějící žáci mohou vstoupit do školy po dojezdu autobusu a pobývají v určených
„přespolních“ třídách.
4.3. Ke vstupu do školy žáci používají „horní vchod‘‘. V době od 8:00 do 11:35 je z důvodu
bezpečnosti vchod uzamčen. „dolní vchod‘‘ slouží ke vstupu pro cizí osoby, je opatřen dveřní
koulí a zvonkem. Po vstupu do školy se žák v určené šatně přezuje a odloží svrchní oděv.
Žáci nesmí nosit do školy cenné věci, větší obnosy peněz a věci nebezpečné, které mohou
ohrozit zdraví a život jejich i ostatních.
4.4. Rozvržení vyučovacích hodin:
1. 7.55
2. 8.50
3. 9.55
4. 10.50

– 8.40
– 9.35
– 10.40
– 11.35

5.
6.
7.
8.

11.45
12.35
13.25
14.15

–
–
–
–

12.30
13.20
14.10
15.00

4.5. V průběhu přestávek mohou žáci třídy opustit a volně se pohybovat po chodbách. Během
přestávky si žáci připraví pomůcky na další vyučovací hodinu. O přestávkách zajišťuje
větrání tříd dozor, během hodiny pak vyučující. Žákům je zakázáno manipulovat s okny a
žaluziemi v nepřítomnosti učitele.
4.6. Na hodiny TV se žáci převlékají ve třídách.
4.7. Po skončení vyučování odcházejí žáci ukázněně do šaten, odkud po přezutí odcházejí do
školní jídelny, případně domů. Polední přestávku žáci tráví venku nebo ve svých třídách,
zbytečně se nepohybují po chodbách školy. V době mimo vyučování může žák pobývat ve

školní budově pouze z důvodu doučování nebo jako účastník organizovaných zájmových
aktivit.
4.8. Po školním hřišti a zahradě se v době mimo výuku žáci pohybují na vlastní riziko. V těchto
případech škola nezodpovídá za zranění či způsobený úraz.
4.9. Před ukončením vyučování nesmí žák bez vědomí svého vyučujícího či třídního učitele
opustit školní budovu. Žáci mohou být během vyučování uvolněni k lékaři v případě, že si je
rodiče osobně vyzvednou ze školy nebo požádají o uvolnění písemnou formou.
4.10. Provoz školní družiny je ranní od 6,40 do 7,40 hodin a odpolední od 11,35 do 15,05. Žáci
přecházejí do školní družiny sami. Na výuku zájmových kroužků je odvádí vedoucí, případně
se sami dostaví na místo určení.
4.11. Činnost školní družiny probíhá zpravidla v učebně ŠD, dvoře ŠD, školním hřišti či tělocvičně
školy.
4.12. Zákonní zástupci písemně oznámí vychovatelce odchody žáků, způsob vyzvednutí, případně
přání, aby žák odcházel ze ŠD sám v určenou dobu. V případě uvolnění v jinou dobu než
určenou, podá zákonný zástupce písemnou žádost a pak přebírá plnou zodpovědnost. Předem
známou delší nepřítomnost žáka nahlásí zákonný zástupce osobně, písemně nebo telefonicky.
Při nevyzvednutí žáka ve stanovenou dobu, po telefonickém upozornění zákonného zástupce
setrvá vychovatelka s žákem v ŠD do 16 hodin. Při nevyzvednutí žáka do této doby bude žák
uvolněn a odpovědnost přebírá zákonný zástupce.
4.13. Zákonný zástupce je povinen platit za žáka školné ve ŠD stanovené ředitelem školy dle
vydané směrnice.

5. Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí.
5.1. Žák je povinen chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků. Žákům jsou zakázány všechny
činnosti, které jsou škodlivé fyzickému, psychickému i sociálnímu zdraví.
5.2. Pedagogové provedou poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví vždy na začátku školního
roku, před prázdninami (třídní učitelé) a před zahájením výuky Tv, Pč, Tč, F,Ch (vyučující
těchto předmětů) a před mimořádnými akcemi (lyžařský zájezd, plavání, dopravní výchova,
školní výlety, exkurze apod.- zodpovídají učitelé) a provedou o tomto poučení zápis do třídní
knihy.
5.3. Vnášení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek a jejich propagace, výbušných
materiálů a jiných nebezpečných předmětů je v prostorách školy a při akcích pořádaných
školou přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno jako hrubý přestupek.
V této souvislosti využije ředitel školy všech možností daných mu příslušnými zákony včetně
možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu
podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků,
u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních v tomto směru, a zároveň je
seznámí s možnostmi odborné pomoci.

5.4. Pedagogové konají řádně dozor nad žáky před zahájením vyučování, o přestávkách (kromě
přestávky na oběd) a při akcích pořádaných školou. Dozor je ukončen odchodem posledního
žáka ze školy.
5.5. Ve speciálních učebnách a prostorách, kde by mohlo dojít k ohrožení zdraví žáků (tělocvična,
dílna, učebna VT) jsou vyvěšeny řády, se kterými vyučující žáky seznámí na začátku školního
roku (provede zápis do TK) a dbá soustavně na jejich dodržování.
5.6. V celé budově je přísný zákaz kouření.
5.7. Otvírání oken o přestávkách zajistí dozor a během vyučování dle potřeby pedagog . Žáci mají
též zakázáno manipulovat se žaluziemi a vyklánět se z oken.
5.8. Při úrazu žáka ve škole nebo při akci pořádané školou zajistí vyučující, vychovatelka nebo
dozor první pomoc, u vážného poranění lékařské ošetření, vyrozumí vedení školy, zajistí
informování zákonného zástupce, provede zápis do knihy úrazů a sepsání záznamu o školním
úrazu. Prostředky první pomoci a kontakty pro poskytnutí pomoci jsou umístěny na
viditelném místě ve sborovně a na nástěnkách chodby školy.
5.9. Ochrana před sociálně patologickými jevy, narkomanií, projevy diskriminace, šikany,
nepřátelství a násilí je zajištěna realizací Minimálního preventivního programu, kterým se při
vzdělávání řídí všichni pedagogové školy. Při zjištění některého z těchto projevů je morální
povinností žáků vzniklou situaci oznámit pedagogům školy. Pokud bude zjištěno, že je
pořízen záznam z provádění šikany (mobilní telefon, videozáznam), bude řešení tohoto činu
neprodleně předáno Policii ČR.
5.10. Žákům není dovoleno manipulovat s elektrickými spotřebiči, hlavními, vypínači a elektrickým
vedením bez dozoru učitele, je zakázána jízda po zábradlí, házení jakýmikoliv předměty
v prostorách školy.
5.11. Škola má povinnost žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění (vysoká horečka,
zvracení, průjem , …), oddělit od ostatních žáků a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby.
6. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků
6.1. Žák je povinen udržovat své místo, třídu i ostatní prostory v čistotě a pořádku. Zachází
s majetkem školy šetrně a ohleduplně a používá jej pouze k účelu, ke kterému je určen.
Nesmí jej poškozovat a ničit.
6.2. Poškodí-li žák svévolně školní majetek, je povinen škodu nahlásit třídnímu učiteli a
poškozenou věc dát na vlastní náklady do původního stavu, za což odpovídá zákonný
zástupce žáka. V případě dohody mezi školou a zákonným zástupcem dá poškozenou věc do
původního stavu škola na náklady zákonného zástupce. Dojde-li k odcizení školního nebo
osobního majetku žáka, je žák povinen tuto skutečnost ihned ohlásit učiteli.
6.3. Žák je povinen zacházet se zapůjčenými učebnicemi šetrně. V případě hrubého poškození
nebo ztráty učebnice je žák povinen koupit novou učebnici nebo uhradit příslušnou částku
škole. Učebnice jsou zapůjčovány na jeden rok. Na konci školního roku žáci učebnice vrací

v nepoškozeném stavu. V případě ukončení docházky na škole během školního roku je
povinností žáka zapůjčené učebnice vrátit.
6.4. Sešity a pracovní sešity jsou po zaplacení majetkem žáka, ten je však povinen je během
školního roku vést dle pokynů vyučujících – psát poznámky, zapisovat domácí úkoly a dbát
na estetickou úroveň a kulturu.
6.5. Žáci (popř.zákonní zástupci ) odpovídají za škodu podle obecné úpravy občanského zákoníku
či podle zvláštní úpravy §391 zákoníku práce

7. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků
7.1. Ustanovení školy k hodnocení výsledků vzdělání žáků vychází z ustanovení zákona 561/2004
Sb.§ 51 a vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb. §§ 14,15,16,17.
7.2. Viz. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

8. Platnost školního řádu a způsoby jeho zveřejňování
8.1. Školní řád ZŠ Pačejov je platný od 01.01.2016
8.2. Tento školní řád byl projednán a schválen pedagogickou radou školy dne
školskou radou při ZŠ Pačejov dne 11. 11. 2015

26. 8.2015 a

8.3. Školní řád bude prokazatelně projednán s žáky každoročně při zahájení školního roku a se
zákonnými zástupci na podzimních třídních schůzkách.
8.4. Školní řád je k dispozici u ředitele školy, u třídních učitelů a na internetové stránce školy
www. zspacejov.cz
8.5. Školní řád je závazný pro žáky, jejich zákonné zástupce a zaměstnance ZŠ Pačejov.
8.6. V případě potřeby bude školní řád doplněn nebo upraven a po projednání v pedagogické radě
a školské radě bude obnovena jeho platnost.

V Pačejově dne : 24. 11. 2015

ředitel školy: Josef Hromádka

