
  Základní škola Kladno, Školská 322  

  

ŠKOLNÍ ŘÁD  
platný od 01.09.2021  

    

  

V souladu s § 30 Školského zákona vydává ředitel Základní školy  Kladno, Školská 322  

(dále jen škola) tento Školní řád:  

   
Obecná ustanovení  

  

Školní řád Základní školy Kladno, Školská 322  (dále jen Školní řád) upravuje podrobnosti  k výkonu práv 

a povinností žáků školy, zákonných zástupců žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s 

pedagogickými pracovníky; provoz a vnitřní režim školy; podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo 

násilí; evidenci úrazů, podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a obsahuje pravidla pro 

hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.   Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud 

je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením krajské hygienické 

stanice nebo plošným opatřením ministerstva zdravotnictví) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna 

osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků jedné třídy. Pokud Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy stanoví právním předpisem či mimořádným opatřením pravidla, která budou odlišná od 

pravidel tohoto školního řádu, pak ustanovení školního řádu, které jsou s nimi v rozporu, se nepoužijí.  

 

  

Školní řád podrobněji upravuje práva a povinnosti osob (na které se jeho působnost  vztahuje) a pravidla 

jejich vzájemných vztahů, v souladu s těmito závaznými předpisy:   

 Úmluva o právech dítěte   

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský   zákon)   

 Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 

školní docházky   

 Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a  dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných  

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání „ Krok za krokem k vědomostem“ – školní  

vzdělávací program pro základní vzdělávání.    

  

Se Školním řádem jsou povinni se seznámit a následně řídit všichni žáci školy a jejich zákonní zástupci, ve 

vybraných ustanoveních i všichni zaměstnanci školy i jiné osoby, které v souladu s výkonem svých práv a 

povinností přicházejí do styku se školou, navštíví školu nebo se zúčastní akce pořádané školou.     

Zaměstnanci byli seznámeni se Školním řádem  na pedagogické radě dne 23.06.2021  

Školská rada schválila Školní řád dne 26.04.2021  

Zákonní zástupci nezletilých žáků byli seznámeni na třídních schůzkách dne 23.06.2021  

 

č.j.ZŠ9/ 596/2021                                                                             Mgr. Zdeněk Vých    ředitel  školy  



   I. Práva a povinnosti žáků  

  

       Práva žáků        Práva žáků stanovená v Úmluvě o právech dítěte a zakotvená v zákoně             

                                  č. 561/2004 Sb.   (školský zákon).  

Práva žáka na přístup k informacím, které podporují jeho rozvoj, zejména informace  o průběhu a 

výsledcích jeho vzdělávání.  

Právo žáků vytvářet si své samosprávné orgány a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele 

školy.  

Právo zúčastňovat se akcí pořádaných školou v případě, že žák neporušuje povinnosti stanovené 

Školním řádem.  

Právo na poradenskou pomoc školy.  

Právo na vzdělávání a vzdělávací služby.  

Žák má právo na svobodu projevu.  

Má právo svobodně se vyjadřovat zejména ke všem záležitostem, které se jej týkají.  

Právo na informace o výsledcích svého vzdělávání.  

Právo zapojit se do výuky i do všech forem činností nehledě na barvu pleti, národnost, náboženské 

vyznání a zdravotní postižení, nesmí být z těchto činností vylučován ani jinak odstrkován z 

kolektivu kýmkoliv.  

Právo vhodným a slušným způsobem ústně vyjadřovat své názory.  

Právo na volný čas a odpočinek mezi vyučovacími hodinami a po vyučování.  

Právo nahlédnout do školního řádu a s učitelem si vyjasnit, co budu potřebovat.  

Žák má právo na vzdělávání v době, kdy je dotčena prezenční výuka v důsledku krizového opatření 

vyhlášeného v souvislosti s krizovým stavem podle krizového zákona, z důvodu nařízení 

mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o 

ochraně veřejného zdraví nebo z důvodu nařízení karantény není možná osobní přítomnost většiny 

žáků z nejméně jedné třídy ve škole. Po tuto dobu škola poskytuje dotčeným žákům vzdělávání 

distančním způsobem tak, aby došlo k naplnění Školního vzdělávacího programu v míře 

odpovídající okolnostem. 

  

 Práva rodičů (zákonných zástupců)  

Svobodnou volbu školy pro své dítě.  

Informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole.  

Informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.  

Nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy.  

Právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených  v § 14 

školského zákona.  

Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení  v záležitostech 

týkajících se vzdělávání podle školského řádu.  

U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a 

metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných 

podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského 

poradenského zařízení. Volit a být voleni do školské rady.  

Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání žáka  



 

Povinnosti žáků  

Řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat.  

Dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a 

bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.  

Plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souhlasu  s právními 

předpisy a školním nebo vnitřním řádem.  

V průběhu vyučujícího dne nesmějí žáci opouštět školní budovu.  

Při příchodu nebo odchodu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy zdraví žáci povstáním.  

Žáci jsou povinni zdravit ve školní budově při prvním setkání všechny zaměstnance školy   

i neznámé dospělé osoby.  

Při vstupu do ředitelny a do kanceláře žák slušně zaklepe, počká na vyzvání a přednese svou žádost 

nebo vzkaz.  

Žáci nenosí do školy žádné předměty, kterými by mohli způsobit zranění svým spolužákům, např. 

hračky napodobující zbraně, které vystřelují jakékoliv předměty.  

Žák nesmí svým chováním ohrozit své zdraví, ani zdraví spolužáků.  

Hrubé slovní a fyzické útoky žáka na pedagogického pracovníka a jiného pracovníka školy jsou 

považovány za hrubé porušení ŠZ § 31, odst. 3.  

Krátké, tj. desetiminutové přestávky, jsou určeny pro přesun mezi učebnami  a k přípravě žáka na 

následující vyučovací hodinu.  

Pokud se žák setká s projevy šikany, rasismu nebo xenofobie, neprodleně na to upozorní třídního 

učitele nebo školního metodika prevence sociálně patologických jevů.  

Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky, při ní v míře 

odpovídající okolnostem. 

Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 

3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, jak při prezenční výuce, tak při distančním 

vzdělávání. Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve 

vyučování, a to i v jeho distanční formě. 

Dodržovat přísný zákaz konzumace energetických nápojů v areálu školy i na akcích školy. 

Dodržovat zákaz mobilních telefonů, herních a nahrávacích zařízení v celém areálu školy. Mobilní 

telefon při vstupu do budovy školy vypnout a použít ho pouze na přímý pokyn učitele z důvodu 

kontaktu rodičů (svůj telefon má žák v osobním opatrování po celou dobu pobytu ve škole nebo 

na školních akcích a nese odpovědnost za jeho ztrátu, poškození či odcizení).  

Dodržovat zákaz používat veškerá elektronická zařízení ve výuce (mobilní telefony, přehrávače, 

záznamová zařízení, fotoaparáty apod.) bez souhlasu vyučujícího, včetně pořizování obrazových 

a zvukových záznamů a jejich následného šíření a používat při vyučování mobilní telefon bez 

souhlasu vyučujícího (mimo přestávky a volné hodiny).  

Žák je povinen být případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest 

a používat je předepsaným způsobem.  

Žák je povinen účastnit se distanční výuky. 

 

Povinnosti rodičů (zákonných zástupců):  

  

Zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení. 



Na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek 

týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka (§22 odst. 3 písm. b) školského zákona). Rodiče mají 

povinnost se školou spolupracovat a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání 

vyskytnou (§865 a násl. zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů). 

Informovat školu a školské zařízení 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, oznámit údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, 

včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn. 

Rodiče žáků mají právo informovat se na chování a prospěch dítěte u vyučujících a třídních učitelů   

v určených konzultačních hodinách, nebo po předchozí domluvě v jinou dobu. Není dovoleno 

narušovat v této souvislosti vyučování. 

Žák má v žákovské knížce nebo v zápisníku (1. a 2. třída) uvedeno telefonické spojení na zákonné 

zástupce nebo blízké osoby, které ho mohou v případě nevolnosti, onemocnění nebo úrazu 

vyzvednout ve škole. Tato telefonická čísla musí být aktualizována. 

 

Docházka do školy  

Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen.  

Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Na vyučovací hodiny přichází včas, aby si 

stačil připravit potřebné pomůcky před jejich začátkem.  

Na laboratorní práce přicházejí žáci do třídy s vyučováním, pod dozorem vyučujícího.  

Opakuje-li se pozdní příchod, započítávají se žákům neomluvené hodiny.  

Začátek vyučování v pondělí – pátek v 8:00 hodin je dán rozvrhem hodin, schváleným ředitelem 

školy. Po 2. vyučovací hodině následuje  20ti minutová přestávka, ostatní přestávky jsou 10ti 

minutové. Ve dnech odpoledního vyučování je polední přestávka v trvání 60ti minut.  

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo 

budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru.  

Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez 

dozoru učitele.  

Během vyučování mohou žáci opustit školu jen se souhlasem třídního učitele nebo jeho zástupce 

na písemnou žádost zákonných zástupců; žáky 1. – 4. ročníku a žáky zdravotně indisponované 

převezmou jejich zákonní zástupci osobně ve vestibulu školy,  kde je žák vyučován, od pověřeného 

pracovníka školy. K vyzvednutí žáka mohou zákonní zástupci rovněž zplnomocnit jinou právně 

způsobilou osobu. Škola si vyhrazuje právo toto pověření případně ověřit u zákonného zástupce.   

Žáci 5. – 9. ročníku mohou být uvolněni v průběhu vyučování bez nutnosti osobního převzetí žáka 

jeho zákonným zástupcem nebo jím pověřenou osobou, tj. pouze na základě jednoduché písemné 

žádosti zákonného zástupce. Za tímto účelem bude škola požadovat od zákonných zástupců, kteří 

chtějí tuto možnost využívat, podpisový vzor. V odůvodněných případech si škola bude takové 

žádosti ověřovat a zejména v případě zjištěného zneužití tohoto postupu nemusí škola žádosti 

vyhovět a může individuálně trvat na osobním přebírání žáka. 

Na distanční vzdělávání se nevztahuje rozvrh, režim vyučovacích hodin, rozdělení žáků do skupin 

a režim přestávek platný při prezenční výuce. Při distanční výuce jsou respektována specifika 

tohoto způsobu vzdělávání, například věk žáků, technické dovednosti žáků, odlišné technické 

vybavení a individuální možnosti jednotlivých žáků, náročnost dlouhodobé práce s počítačem, 

dlouhodobé sledování monitoru, nevhodné 2 držení těla apod. Délku výuky a přestávek stanovuje 

pedagog při distančním vzdělávání podle charakteru činností a s přihlédnutím k základním 

fyziologickým potřebám žáků, jejich schopnostem a momentálním reakcím.   



 

OCHRANA OSOBNOSTI VE ŠKOLE 

- v souladu s Nařízením EU  

Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě - žák) 

Pedagogičtí i ostatní pracovníci školy mají povinnost ve smyslu evropského nařízení o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

(GDPR) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím citlivé osobní údaje žáka, informace o 

zdravotním stavu žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního 

poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní 

údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které 

na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat. Právo dětí a jejich 

zákonných zástupců na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést 

námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů. 

Zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, 

fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí.    

Žáci během výchovně vzdělávací činnosti ( vyučovací hodina) nepoužijí mobilní telefony, 

fotoaparáty a jinou záznamovou techniku, která slouží k pořizování obrazových a zvukových 

záznamů  Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, dítě-žák) bez jejich 

svolení je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85). Narušování každodenní 

výchovně vzdělávací činnosti mobilním telefonem (případně jinou technikou), bude 

hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu.    

  

Omlouvání žáků a záškoláctví  

Škola není odpovědná za žáka v době mimo předem stanovený rozvrh, pokud se nejedná o akci 

pořádanou školou a předem oznámenou zákonným zástupcům žáka, např. jeho prostřednictvím. 

Zejména není škola odpovědná za žáka během jeho cesty do školy a ze školy.  

Pokud zástupce žáka nesplní svou povinnost (ohlásit do 3 dnů třídnímu učiteli důvod 

nepřítomnosti), je povinností třídního učitele kontaktovat rodiče či zákonného zástupce žáka a 

zjistit příčiny absence.  

Třídní učitel pravidelně zpracovává dokumentaci o absenci žáků (třídní kniha, přehled 

zameškaných hodin).  

Třídní učitel informuje o neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti žáků výchovného 

poradce, který tyto údaje vyhodnocuje.  

Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší třídní učitel se zákonným 

zástupcem žáka formou pohovoru, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným 

dopisem. Projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti a 

upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Třídní učitel provede zápis z pohovoru, do něhož 

uvede způsob nápravy dohodnutý se zákonným zástupcem žáka. Zákonný zástupce  zápis 

podepíše a obdrží kopii zápisu. Případné odmítnutí podpisu nebo nepřevzetí zápisu   zákonným 

zástupcem se do zápisu zaznamená.  

Při počtu neomluvených hodin nad 10 svolává ředitel školy školní výchovnou komisi, které se 

dle závažnosti účastní ředitel školy, zákonný zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, 

zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, školní metodik protidrogové prevence, případně 

další odborníci. Pozvání rodičů na výchovnou komisi se provádí doporučeným dopisem. O 

průběhu jednání se vede zápis, který zúčastněné osoby podepíší. Případná neúčast nebo 



odmítnutí podpisu zákonnými zástupci se v zápisu zaznamená. Každý účastník obdrží kopii 

zápisu.  

V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle 

bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. Tato ohlašovací 

povinnost vychází z platné právní úpravy.  

V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, pokud již byli zákonní zástupci 

pravomocným rozhodnutím správního orgánu postiženi pro přestupek podle ustanovení 

zákona, je třeba postoupit v pořadí již druhé hlášení o zanedbání školní docházky Policii ČR, 

kde bude případ řešen jako trestní oznámení pro podezření spáchání trestného činu ohrožení 

příslušnému okresnímu úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu.  

Zákonní zástupci nezletilých žáků mají povinnost:  

Zajistit, aby dítě (žák) docházel řádně do školy. Pokud zákonní zástupci nezajistí řádnou školní 

docházku dítěte, porušují tím zákon, mohou ohrozit budoucí vývoj dítěte a jeho uplatnění ve 

společnosti. Povinností školy je toto řešit komunikací s rodinou. Nedojde-li k nápravě, je škola   

povinna informovat orgány místní samosprávy.   

Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte ve vyučování. V případě předem známé nepřítomnosti o 

uvolnění žáka v průběhu vyučování a do délky 2 dnů žádají písemně (zápisem do žákovské knížky 

nebo dopisem) třídního učitele, na více dnů ředitele školy. V závažných případech nemusí být 

žádosti vyhověno. V případě žákovy nepřítomnosti, která nebyla předem známa (nemoc, 

apod.),informují nejpozději do 3 dnů třídního učitele o důvodu nepřítomnosti. Vrací-li se žák po 

nepřítomnosti do školy, napíší do žákovské knížky omluvenku. Tu je  žák povinen předložit 

třídnímu učiteli. Každá nepřítomnost dítěte  musí být zapsána v žákovské knížce. Dodatečné 

omlouvání zameškaných hodin   je nepřípustné.   

Běžné návštěvy lékaře omlouvají rodiče. V odůvodněných případech (např. při podezření na 

záškoláctví a zneužívání nepřítomnosti omluvami rodičů) může třídní učitel žádat lékařské 

potvrzení absence žáka. Další řešení neomluvených  absencí – viz. Metodický pokyn MŠMT č.j. 

10194/2002-14.   

Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování i v 

případě distanční formy vyučování. 

Zákonný zástupce žáka je povinen zajistit žákovi vhodné podmínky pro účast na distanční výuce.  

 

Poskytovat údaje nezbytné pro vedení školní matriky (viz školní zákon) 

  

Povinnosti pedagogických pracovníků  

Pedagogický pracovník je povinen 

a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, 

b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta, 

c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového 

chování ve školách a školských zařízeních, 

d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním 

prostředí a podporovat jeho rozvoj, 

e) ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím 

data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním 

stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení 



a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné 

údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, 

neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat 

a dál nezpracovávat. 

f) poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka 

informace spojené s výchovou a vzděláváním. 

Podmínky zacházení s majetkem školy  

Žáci zacházejí šetrně s majetkem svým, školním i s majetkem spolužáků. Učebnice a sešity 

mají v obalech, čisté, nepoškozené. Za svévolné poškození majetku školy bude vyžadována 

patřičná náhrada. V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být žákům 

zapůjčeny technické prostředky školy pro digitální komunikaci (tablet, sluchátka, 

notebook…), tento majetek je zapůjčen uzavřením smlouvy o výpůjčce. Zacházení s 

učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem . V případě přechodu na vzdělávání 

distančním způsobem mohou být žákům zapůjčeny technické prostředky z majetku školy 

pro digitální komunikaci (notebook, sluchátka apod.) podle možností a na základě posouzení 

školy. Tento majetek je zapůjčen uzavřením smlouvy o výpůjčce s odpovědností za 

zapůjčený majetek školy. Žáci jsou povinni o zapůjčené digitální pomůcky řádně pečovat, 

ochraňovat jej před ztrátou a poškozením a užívat jej pouze za účelem distanční výuky. 

Povinnost chránit zdraví své a svých spolužáků  

Ve škole ani její blízkosti nesmí žáci používat pyrotechnické výrobky.  

Nošení, držení, distribuce, zneužívání návykových látek a kouření je žákům školy zakázáno. Jedná 

se o závažný přestupek.  

Postup školy při výskytu podezřelé látky, užití omamné látky žákem  

a) Identifikace a ukládání látek. Zjistí-li pedagog podezřelou látku a je podezření, 

že se jedná o drogu či jinou škodlivou látku, v přítomnosti dalšího člena 

pedagogického sboru uloží tuto látku do obálky. Na obálku napíše datum, čas a 

místo zajištění látky. Obálku přelepí a opatří razítkem školy a uchová do 

školního trezoru. Poté je nutno bezodkladně vyrozumět policii. Identifikaci 

provede vždy policie, nikoli zaměstnanec školy či školského zařízení. Pokud je 

zajištěna podezřelá látka u dítěte (žáka), který jeví známky otravy, předá se látka 

stejným způsobem uložená přivolanému lékaři. Usnadní to lékařskou intervenci 

dítěte (žáka).  

b) Ohrožení zdraví žáka. V případě ohrožení zdraví žáka v důsledku podezření na 

požití omamné látky se postupuje tak, jako když žák přijde do školy s horečkou. 

Žák jevící příznaky užití omamné látky je odvedeno ze třídy do místnosti, musí 

být ale zajištěn dohled dospělé osoby, kde zůstane po dobu, než si pro něj přijdou 

rodiče nebo lékařská služba. Škola kontaktuje bezodkladně rodiče žáka nebo 

jeho zákonné zástupce o blíže nespecifikovaných zdravotních potíží žáka, rodiče 

jsou vyzváni k tomu, aby si dítě co nejdříve vyzvedli ze školy, nebo je nutné 

lékařské vyšetření žáka.  

c) Pokud se rodič přijde do školy pro dítě, je seznámen se zdravotními potížemi 

(např.: zúžené zornice, návaly horka, potíže s dýcháním). Po použití 

stimulačních či kanabinoidních látek (jsou např. zornice rozšířené) škola apeluje 



na rodiče, aby s dítětem navštívil lékaře, a nabídne možnosti, kde se může 

poradit o výchovných postupech. Pedagog odkáže rodiče na odborníky, na 

specializovaných pracovištích (PPP, SVP). Pokud si rodič do školy pro dítě 

nepřijde, škola přehodnotí zdravotní stav žáka a je v kompetenci školy přivolat 

lékařskou službu (může jít o předávkování návykovou látkou), rodič je o postupu 

školy předem informován. Škola vyhotoví zápis průběhu celého případu a 

stanoví postup, jak zamezí případnému výskytu žáka pod vlivem omamné látky 

nebo výskytu podezřelé látky ve škole.  

d) Proběhne třídní schůzka rodičů, seznámení s účinky a příznaky užití návykových 

látek dítěte, jak se škola k případu postaví, jak bude pracovat  

s rizikovou třídou v preventivní oblasti, rodiče jsou vybídnuti ke spolupráci při 

výskytu sociálně nežádoucího chování, jsou seznámeni s náplní práce a 

konzultačními hodinami VP, ŠMP. Jsou seznámeni s tím, že: dítě pod vlivem 

návykové látky ve škole porušuje řád školy (zákaz nošení, držení, distribuce a 

zneužívání návykových látek v areálu školy, včetně sankcí, které z porušení 

tohoto zákazu vyplývají, výchovná opatření). Viz metodický pokyn ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy k primární prevenci sociálně patologických jevů 

u dětí, žáků a mládeže ve školách a školských zařízeních č.j. 20006/200751, 

Věstník MŠMT sešit 11/2007.  

e) Žák, který prokazatelně zneužíval omamnou látku v areálu školy a tím porušil 

řád školy, bude kázeňsky potrestán dle školního řádu. Škola pozve nejrychlejší 

cestou rodiče tohoto žáka k jednání se školou. Rodiče jsou seznámeni se všemi 

skutečnostmi případu, porušením řádu školy, návrhem výchovného opatření, 

který schválila a doporučila pedagogická rada. Škola doporučí rodičům nebo 

zákonným zástupcům žáka specializovanou pomoc odborníků, škola vyhotoví 

dva zápisy z jednání, jeden obdrží rodiče, druhý zůstane uložen ve škole. Škola 

nabídne rodičům pomoc-monitorováním, pravidelné schůzky R+TU, ŠMP, VP. 

Žáci jsou obecnou formou seznámeni s případem a jsou upozornění na závažnost 

držení, přechovávání a užívání návykové látky, a to nejen v areálu školy. Třída, 

v níž se problém objevil, bude monitorována, budou v ní pracovat odborníci 

(Dlouhodobý prožitkový program) primární prevence, sekundární prevence.  

V případě, že žák zneužívá návykové látky.  

Výchovný poradce, třídní učitel, pověřený pracovník, výchovný pracovník dle svých        

odborných možností a komunikativních dovedností: Povede diskrétní šetření, pohovor  s dítětem. 

Doporučí mu rozhovor s odborníkem, např. přes Linku důvěry, doporučení na odborníky ze 

zdravotnického zařízení, pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče. V 

případě možné nedůvěry ze strany dítěte k pracovníku školy doporučujeme   (již při prvním 

rozhovoru) součinnost odborníků pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, 

sociálních kurátorů, pracovníků oddělení péče o dítě, nestátního poradenského zařízení, 

zdravotnického zařízení, kontaktního centra.., atd, Kontaktujte zákonné zástupce. V případě 

negativní reakce rodičů na sdělení skutečnosti a v případě, že rodiče nezařídí pro žáka další péči. 

Uvědomí rodiče (zákonné zástupce) a sociální odbor    v případě akutního ohrožení zdraví po požití 

drogy, tj. při nebezpečí předávkování a trvalého  zdravotního poškození včetně vzniku návyku 

hraničícího s bezprostředním ohrožení života. V akutním případě, po průkazném zjištění 

zneužívání návykových látek ve škole, nebo v případě, že je prokazatelně ovlivněn drogou (i 



alkoholem) v době vyučování ředitel školy nebo pověřený pracovník školy: Uvědomí rodiče, 

popřípadě zákonného zástupce a zároveň       kontaktuje zdravotnické zařízení. Uvědomí oddělení 

péče o dítě, oddělení sociální prevence,   sociálního odboru OÚ.  

  

Plnění dalších ustanovení vnitřního řádu školy  

Určené služby žáků zodpovídají za pořádek ve třídě, za přenášení třídní knihy  a uložení klíče od 

třídy.  

Nenosí do školy cenné předměty a větší obnosy. Klíče a peníze nenechávají žáci v aktovkách a 

kabátech. Odkládané věci mají žáci označené, boty podepsané   a odkládají je na čistící zónu.  

V průběhu vyučování je zakázáno používat mobilní telefony.  

Ve škole i mimo školu dodržují žáci pravidla slušného chování a dbají na dobré občanské soužití.  

Dojde-li k porušování řádu žáky naší školy, budou jejich přestupky posuzovány podle 

klasifikačního řádu předepsanými opatřeními. Jsou to rozhovory s jejich rodiči, snížení známky z 

chování, k spolupráce s dalšími k tomu určenými institucemi.  

  

Spolupráce s rodiči  

Od 1.1.2006 – Školská rada  

  

Spolupráce se žáky  

Školní parlament je složena ze 2 žáků 1. – 9. tříd. Schází se podle časového plánu určeného  pro 

daný školní rok. Ústní formou, nebo písemným sebehodnocením tříd pomáhá vedení školy.  

  

Vzdělávání cizinců  

Vzdělávání cizinců, jejich přijímání a zařazování do ročníků se zajišťuje podle samostatné směrnice 

ředitele školy o vzdělávání cizinců.  

  

Pravidla vzájemných vztahů žáků, pracovníků školy a zákonných zástupců žáků  

  

a) Žáci, pracovníci školy a zákonní zástupci se navzájem respektují, při vzájemném styku 

dodržují zásady kulturního chování, zdvořile se oslovují a při setkání se slušně zdraví v 

souladu s pravidly společenského chování.  

  

b) Ze strany zákonných zástupců, bývalých žáků či jiných návštěv je nepřípustné jakýmkoliv 

způsobem (telefonát, osobní návštěva) narušovat průběh vyučovacích hodin.  

  

c) Zákonní zástupci a pedagogičtí pracovníci se vzájemně podporují a podle svých schopností 

a možností spolupracují na výchově a vzdělávání žáků v souladu s platnými právními 

předpisy a vnitřními pravidly školy.  

  

d) Případné spory a konflikty řeší pedagogičtí pracovníci a zákonní zástupci věcně, bez emocí 

a nikdy přímo před žáky. V případě potřeby vyhledají pomoc při řešení sporu u vedení školy.  

  

e) Právní předpisy týkající se školské problematiky, vnitřní normy školy, výroční zprávy, 

rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, zprávy o poskytování informací a 



jiné veřejnosti přístupné dokumenty jsou uloženy v kanceláři ředitele školy a žáci, jejich 

zákonní zástupci i pracovníci školy zde do nich mohou nahlédnout nebo si je vypůjčit 

prostřednictvím ředitele školy nebo jeho zástupce.  

  

Důležité kontakty:  

a) název a adresa školy: Základní škola Kladno, Školská 322, Kladno  

b) telefon škola: 312 68 50 20  

c) fax: 312 68 50 20  

d) e-mail: 9zs.kladno@centrum.cz  

e) web: www.zskladno-skolska.cz  

f) kontakt na ředitele školy: 312 68 50 20  

  

II. Provoz a vnitřní režim školy  

  

Provoz školy  

Školní budova se otevírá v 6.00 a zavírá v 16.30 hodin.  

Začátek vyučování  v 8.00 hodin pondělí-pátek  je dán rozvrhem, schváleným ředitelem školy.  

Žáci přicházejí 20 minut před začátkem vyučování a odcházejí okamžitě po skončení vyučování.  

Žáci se přezouvají v přízemí v chodbě do domácí obuvi, boty si nosí do tříd. Zde je mají uloženy 

společně s kabáty v šatnovém bloku.  

Během dne se žáci zdržují ve třídách a na chodbách.  

Je zakázáno se zdržovat bez dohledu v tělocvičně, na hřišti, ve školní jídelně a dvoře školy.  

Vyučování je organizováno podle rozvrhu – středa a pátek – jen dopolední vyučování v rozsahu 

do 13.30 hodin, v pondělí, úterý a ve čtvrtek – odpolední vyučování do 16.15 hodin. Po 2. vyuč. 

hodině je 20 minut přestávka, ostatní přestávky jsou 10 minut. Ve dnech odpoledního vyučování 

je polední přestávka v trvání 60 minut. Polední přestávku mohou žáci po přihlášení trávit ve sběrné 

třídě.  

Po skončení vyučování žáci musí dát třídu do pořádku – smazaná tabule, sebrané odpadky, židle 

na lavicích, zhasnuté světlo a zavřená okna.   

Žáci odcházejí společně s učitelem ukázněně do přízemí. Kde se přezují a opouštějí školu, nebo 

jdou ukázněně samostatně do jídelny. Tam vstupují jen za přítomnosti dozoru.  

Pedagogický dohled na chodbách a v jídelně je vykonáván podle rozpisu, který je vyvěšen na 

viditelném místě na chodbách a v jídelně.  

Žáci přicházejí do jednotlivých učeben ukázněně, samostatně.  

V odborných učebnách se žáci chovají podle řádu pracovny, se kterými jsou na začátku škol. roku 

seznámeni. Řády těchto pracoven jsou vyvěšeny na viditelném místě.  

Do školní tělocvičny a na hřiště si vyučující žáky odvádějí.  

Do ŠD a třídy speciální nápravy žáky převádí třídní učitel.  

  

Docházka do školy  

Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen.  

Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Na vyučovací hodiny přichází včas, aby si 

stačil připravit potřebné pomůcky před jejich začátkem.  

http://www./
http://www.9zs.kladno.indos.cz/


Začátek vyučování v pondělí – pátek v 8:00 hodin je dán rozvrhem hodin, schváleným ředitelem 

školy. Po 2. vyučovací hodině následuje  20ti minutová přestávka, ostatní přestávky jsou 10ti 

minutové. Ve dnech odpoledního vyučování je polední přestávka v trvání 60ti minut. Každý úraz, 

poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci 

pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru.  

Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez 

dozoru učitele.  

Distanční vzdělávání  

Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí vybraným způsobem následovně: 

 on-line výukou (pedagogický pracovník pracuje v určené době se skupinou žáků prostřednictvím 

komunikační platformy) nebo  kombinací synchronní on-line výukou a asynchronní výukou (žáci 

pracují individuálně, tempo a čas si volí sami) nebo  off-line výukou, bez kontaktů přes internet, 

a to buď předáváním písemných materiálů poštou či osobním vyzvedáváním, telefonicky nebo  

individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků nebo  komunikací 

pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků nebo  zveřejněním zadávaných úkolů a 

následným zveřejněním správného řešení,  informováním žáka o jeho výsledcích, poskytováním 

zpětné vazby, uplatňováním zejména formativního hodnocení, a vedení žáka k sebehodnocení 

pravidelnou a průběžnou komunikací s žákem, způsobem odpovídajícím jeho možnostem, 

technickému vybavení a rodinným podmínkám.  

Časové rozvržení takovéto výuky odpovídá zhruba časovému rozvržení prezenční výuky a je 

stanoveno vždy pro konkrétní případy, např. odlišně při distanční výuce celé třídy nebo kombinace 

distanční výuky pro jednu část třídy a prezenční výuku pro druhou část.  Při distančním 

vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční výuku. Veškeré 

změny ve vzdělávacím obsahu a tematických plánech, přesuny učiva, vypuštění učiva škola 

eviduje a využije pro případné úpravy vzdělávání v dalším období.  

Škola se zaměří především na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce. 

Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční výuky. Základní 

komunikační kanály pro distanční výuku (škola – žák)  základním dálkovým informačním 

kanálem školy je MEET  a jeho základní aplikace a služby pro zadávání úkolů a materiálů a pro 

další komunikaci, zejména e-mail Outlook. Ke komunikaci se žáky bude rovněž využívána 

aplikace WhatsApp a Skype 

Bezpečnost komunikace při distanční výuce  V průběhu distanční výuky mají všichni účastníci 

povinnost dbát pravidel GDPR 

  

Mimoškolní akce žáků  

Pro každou mimoškolní akci žáků je určen pedagogický zaměstnanec školy jako vedoucí akce. 

Ten zajišťuje dodržení podmínek pro pořádání akce školský zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 

320/2010 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 

148/2004 Sb. Vede záznamy o předepsaných náležitostech – souhlas rodičů s účastí dítěte, 

prohlášení rodičů o zdravotním stavu, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a osob 

zúčastňujících se akce, poučení žáků o BOZP, pojištění.  

  

 



Režim činnosti ve škole 

Žák, který se účastní distanční výuky, se řídí stanovenými pravidly.  

Režim vyučovacích hodin a přestávek, rozvrh při prezenční výuce, rozdělení žáků do tříd se 

nevztahuje na distanční vzdělávání, zde jsou respektována specifika tohoto způsobu vzdělávání, jako 

jsou odlišné technické vybavení a možnosti žáků, náročnost dlouhodobé práce s počítačem, 

dlouhodobé sledování monitoru, nevhodné držení těla, atd. Délku výuky a přestávek stanovuje 

pedagog při distančním vzdělávání podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním 

fyziologickým potřebám žáků, jejich schopnostem a reakcím.  

Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí - on-line výukou, kombinací 

synchronní on-line výukou (pedagogický pracovník pracuje v určené době se skupinou žáků 

prostřednictvím komunikační platformy) a asynchronní výukou (žáci pracují individuálně, tempo a 

čas si volí sami); časové rozvržení takovéto výuky odpovídá zhruba časovému rozvržení prezenční 

výuky a bude stanoveno vždy pro konkrétní případy, např. odlišně při distanční výuce celé třídy, 

nebo kombinace distanční výuky pro jednu část třídy a prezenční výuku pro druhou část, - off-line 

výukou, bez kontaktů přes internet, a to buď předáváním písemných materiálů poštou či osobním 

vyzvedáváním, telefonicky, - individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků, - 

komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků, - zveřejněním zadávaných 

úkolů a následným zveřejněním správného řešení, - informováním žáka o jeho výsledcích, 

poskytováním zpětné vazby, uplatňováním zejména formativního hodnocení, a vedení žáka k 

sebehodnocení - pravidelnou a průběžnou komunikací s žákem, způsobem odpovídajícím jeho 

možnostem, technickému vybavení a rodinným podmínkám, - průběžnou kontrolní a hospitační 

činnost vedení školy.  

Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční výuku, 

škola se zaměří především na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce. Priority 

ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční výuky, zda půjde o krátkodobé či 

dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků ve školách.  

Veškeré změny ve vzdělávacím obsahu a tematických plánech, přesuny učiva, vypuštění učiva škola 

eviduje a využije pro případné úpravy vzdělávání v dalším období a úpravy svého školního 

vzdělávacího programu.  

 

Režim při akcích mimo školu  

1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků při akcích mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, 

zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy – pedagogickým pracovníkem. 

Společně s ním může akci zajišťovat zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, 

pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.  

2. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činnosti školy mimo místo, 

kde se uskutečňuje vzdělávání stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením 

akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáka.  

3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu 

zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáka připadnout více ne 25 žáků, výjimkou z tohoto 

počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel 

školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanová tato pravidla – každou plánovanou akci 

mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem 

na zajištění BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu práce školy, 

kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména doprovázejících osob.  

4. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro 

shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog 



bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. 

Po skončen akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě 

a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující 

pedagog nejméně 1 den předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky, 

nebo jinou písemnou formou.  

5. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly 

silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející 

učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy 

v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při 

pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech 

pokynů pracovníků tohoto zařízení.  

6. Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast bezpečnosti a 

ochrany zdraví žáků:  

- směrnice pro školy v přírodě  

- lyžařské výcvikové kurzy  

- zahraniční výjezdy  

- školní výlety  

     Za dodržování směrnic školy odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy.  

7. Součástí výuky je také výuka plavání ve dvou ročnících prvého stupně a lyžařský výcvik v 

sedmém ročníku. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, školy přírodě, 

atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají 

škole písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho roku.  

8. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace 

na vysvědčení.  

9. Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a 

ze soutěží zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.  

10. 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.  

  

Uložení cvičebních úborů, obuvi a svršků žáků   

Žákům je povoleno ponechat si cvičební úbor ve škole v průběhu pracovního týdne, na víkendy  a 

prázdniny si žáci jsou povinni cvičební úbor odnášet (zejména z hygienických důvodů) domů. Žáci 

tříd 2. stupně si cvičební úbor během týdne mohou ponechat v šatně (uložený v plátěné, prodyšné 

tašce). Žákům 1. stupně může povolit třídní učitel(-ka) uložení cvičebních úborů včetně cvičební 

obuvi alternativně též v kmenové třídě (v tašce na věšáku nebo ve skříňce), zejména v případech, 

kdy se děti v této místnosti do cvičebních úborů obvykle převlékají. Pokud žák odloží svůj cvičební 

úbor včetně cvičební obuvi na jiném místě nebo ve třídě, ale bez souhlasu třídního učitele 

(učitelky), bude to posuzováno jako porušení pravidel Školního řádu a nelze tak uplatňovat 

případnou náhradu škody.   

  

Nepřijde-li do třídy vyučující 10 minut po zazvonění (začátku hodiny), je služba třídy povinna 

ihned tuto okolnost ohlásit zástupcům ředitele nebo přímo řediteli školy.   

  



III. Zajištění  bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrana před sociálně patologickými 

jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí  

  

Všichni žáci jsou povinni chránit své zdraví a zdraví svých spolužáků.  

  

Žákům je zakázáno přinášet do školy věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo 

ohrozit mravní výchovu (zbraně, pyrotechnika).  

  

Žákům je zakázáno zacházet s elektrickými spotřebiči a s elektrickými zařízeními ve škole. 

Výjimku tvoří elektrické spotřebiče využívané při výuce. Vždy však žáci musí být poučeni 

učitelem o bezpečném užívání těchto spotřebičů.  

  

Žákům je zakázáno pořizovat jakýkoliv obrazový či zvukový záznam v budově školy nebo při akci 

pořádané školou bez souhlasu natáčené osoby.  

  

V celém areálu školy a před vstupem do školy je přísně zakázáno užívání, donášení, držení, 

distribuce a propagace návykových látek, včetně alkoholických nápojů a kouření. A v případě 

podezření na porušení tohoto bodu se postupuje dle Dodatku č. 1 Školního řádu – Postup školy při 

výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem.  

  

Všichni žáci, jejich zákonní zástupci a pracovníci školy jsou povinni aktivně se podílet na 

zamezení výskytu šikany, vandalismu, brutality, rasismu, kriminality, nepřátelství nebo násilí. Při 

každém zjištění těchto jevů nebo podezření na ně, jsou povinni okamžitě informovat třídního 

učitele, výchovného poradce a vedení školy a případné oběti poskytnout podle svých možností a 

schopností náležitou ochranu. Závažné případy jsou postoupeny orgánům činným v trestním řízení.  

  

Mezi projevy šikanování se čím dál častěji objevuje zneužívání informačních technologií k 

znevažování důstojnosti žáka nebo učitele (kyberšikana). Takové chování může naplňovat 

skutkovou podstatu trestných činů: nebezpečné pronásledování (stalking), účast na sebevraždě 

(např. zasílání SMS se záměrem vyvolat u oběti rozhodnutí k sebevraždě), porušení tajemství 

dopravovaných zpráv (např. „odposlech“ odesílaných SMS a e-mailů), porušení tajemství listin a 

jiných dokumentů uchovávaných v soukromí (např. zveřejnění fotografií z telefonu oběti), 

pomluva (včetně vytvoření webových stránek zesměšňujících oběť).   

  

 Kyberšikana je stejně jako jiná šikana považována za hrubé porušení Školního řádu se všemi 

svými důsledky.   

 Při výskytu šikany má škola ohlašovací povinnost:   

  vůči Policii ČR (při podezření ze spáchání přestupku nebo trestného činu);   

 vůči orgánu sociálně právní ochrany dětí (při ohrožení dítěte jinou osobou či sebou samým);   vůči 

zákonným zástupcům útočníka i oběti.   

  

Ohlašovací povinnost školy platí bez výjimky, není závislá na posouzení míry závažnosti 

provinění.  Pokud je škole, respektive pedagogickému pracovníkovi znám případ šikanování a 

nepřijme žádné opatření, vystavuje se riziku trestního postihu pro neoznámení či nepřekažení 



trestného činu, nadržování či schvalování trestného činu, v krajním případě i podněcování 

trestného činu.   

  

Osobám podezřelým, že jsou pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek nebude vstup do 

budovy školy umožněn.  

  

Při přesunech se žáci po schodištích a chodbách školy pohybují opatrně a chovají se ohleduplně k 

ostatním osobám. Po chodbách, schodištích a učebnách je zakázáno běhat. Při přesunech mimo 

budovu školy žáci dbají pokynů vyučujícího.  

  

Žákům je zakázáno vyklánět se z oken, vyhazovat z nich jakékoliv předměty a pokřikovat na kolem 

jdoucí osoby. Žákům je zakázáno samovolně manipulovat s okny a se zatemněním oken.                     

O přestávce mohou být vyklopeny je spodní části oken.  

 

 Zacházení s majetkem školy ze strany žáků, zacházení s osobním majetkem, náhrady škody  

  

 Žáci šetrně zacházejí s učebnicemi a školními potřebami, udržují svá místa, třídu, vnitřní                

i přilehlé prostory budovy školy v čistotě a pořádku, aktivně chrání majetek, vnitřní 

zařízení      a budovu školy před poškozením. Při zaviněném poškození školního majetku 

se postarají spolu s  zákonnými zástupci o urychlenou nápravu a uvedenou na vlastní 

náklady poškozenou věc do původního stavu.  

 Odcizené a poškozené věci jsou hrazené pojišťovnou nebo školou jen v případě, že byly 

uloženy na určeném místě. Zjistí-li žák ztrátu nebo poničení osobní věci, je povinen tuto 

skutečnost okamžitě ohlásit vyučujícímu učiteli (o přestávce učiteli vykonávajícímu dohled) 

nebo třídnímu učiteli. V případě zjištění pachatele uhradí pachatel (případně jeho zákonný 

zástupce) vzniklou škodu.  

 Žáci sami dbají na to, aby osobní věci měli pod stálou kontrolou nebo na určených místech. 

Na nedostatky jsou povinni bezodkladně upozornit učitele. Peníze vybírané školou uhradí                    

v sekretariátu školy dle rozpisu pokladních hodin.  

 Při úhradě škody školou nebo pojišťovnou je zákonný zástupce žáka, jemuž škoda vznikla, 

povinen doložit vhodným dokladem výši vzniklé škody (paragon, stvrzenka apod.).  

 V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být žákům zapůjčeny 

technické prostředky z majetku školy pro digitální komunikaci (notebook, sluchátka apod.) 

podle možností a na základě posouzení školy. Tento majetek je zapůjčen uzavřením 

smlouvy o výpůjčce s odpovědností za zapůjčený majetek školy. Žáci jsou povinni o 

zapůjčené digitální pomůcky řádně pečovat, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením a 

užívat jej pouze za účelem distanční výuky. 

 

 

 IV. Evidence úrazů   

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 došlo, nebo třídní učitel.  

V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí (dále jen „úraz“), ke kterým došlo při vzdělávání a s 

sním přímo souvisejících činnostech a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola 



(školské zařízení) o úrazu dozví.Při úrazech smrtelných a úrazech jejichž důsledkem byla 

nepřítomnost žáka ve škole nebo školském zařízení, vyhotovuje škola obdobným postupem 

záznamy o úrazu na předepsaných formulářích . Záznam o úrazu dítěte, žáka nebo studenta se 

vyhotoví na formuláři, který je uveden v příloze vyhlášky č. 64/2005 Sb. Vyhláška byla 

novelizována vyhláškou č. 57/2010 Sb. s účinností od 1. dubna 2010 v případě, že se jedná o úraz 

dítěte, žáka nebo studenta, v případě, že se  jedná o smrtelný úraz, nebo důsledkem úrazu byla 

nepřítomnost dítěte, žáka nebo studenta ve škole nebo školském zařízení zasahující alespoň do 2 

po sobě jdoucích vyučovacích dnů  je pravděpodobnost, že dítěti, žáku nebo studentovi bude 

poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění a  na žádost  (a to bezodkladně) 

zákonného zástupce nezletilého dítěte nebo žáka, zletilého žáka nebo studenta, nebo následujících 

orgánů:  o zřizovatele,  o zdravotní pojišťovny dítěte, žáka nebo studenta,  o příslušného 

inspektorátu České školní inspekce nebo  o místně příslušného útvaru Policie České republiky.   

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola nebo školské zařízení  

• zletilému žákovi nebo studentovi,   

• v případě nezletilého dítěte nebo žáka jeho zákonnému zástupci,   

• jeden výtisk si ponechá škola nebo školské zařízení.   

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, je evidován v knize úrazů se vyhotoví také na žádost zákonného 

zástupce žáka nebo zřizovatele, zdravotní pojišťovny žáka, příslušného inspektorátu České školní 

inspekce anebo  místně příslušného útvaru Policie České republiky. Škola (školské zařízení) 

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 nebo školské zařízení 

zletilému žákovi, v případě nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci.  

Hlášení úrazu. 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. Dále 

o úrazu podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je 

škola nebo školské zařízení pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a 

zdraví žáků, pokud škola nebo školské zařízení má takové pojištěná sjednáno.  

Záznam o úrazu jehož důsledkem byla nepřítomnost, nebo pokud je pravděpodobné, že žáku bude 

poskytnuta náhrada za bolestné a zatíží společenského uplatnění způsobené úrazem, zasílá škola 

(školské zařízení) za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce – 

zdravotní pojišťovně žáka a příslušnému inspektorátu České školní inspekce.  

Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola (školské zařízení) navíc ještě místně příslušnému útvaru 

Policie České republiky a to do 5 pracovních dnů po podání hlášení podle předchozího odstavce.  

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.  

Škole je uložena povinnost vyhotovit a  zaslat záznam o úrazu  stanoveným orgánům    a institucím.  

Podrobnosti ohledně těchto povinností stanoví vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků 

a studentů.  Vyhláška byla novelizována vyhláškou č. 57/2010 Sb. s účinností od 1. dubna 2010, 



přičemž vedle formálně technických úprav byl do vyhlášky zakotven institut  aktualizace záznamu 

o úrazu.  

Aktualizace záznamu o úrazu  

Škola bez zbytečného odkladu aktualizuje záznam o úrazu  

a) pokud byla úrazem postiženému dítěti, žáku či studentu poskytnuta náhrada za bolest nebo 

náhrada za ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, nebo  

b) v případě smrtelného úrazu, pokud k úmrtí došlo po vyhotovení záznamu o úrazu.  

 

V.  Stupně hodnocení prospěchu a  chování v případě použití klasifikace a jejich        

charakteristika, včetně předem stanovených kritérií  

  

  

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

  

1) Každé pololetí škola vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení 

vydat žákovi výpis z vysvědčení.   

2) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, 

slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhodl ředitel školy se souhlasem 

školské rady takto:   

      1. - 5. ročník hodnocen slovně včetně chování  

      6. - 9. ročník hodnocen klasifikačním stupněm s možností slovního hodnocení výchov          

/kombinace/   

  

3) 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. Pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání škola podle 

požadavků střední školy převede slovní hodnocení do klasifikace.   

  

4) U žáka 3.- 9. ročníku se specifickými vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy             

o použití slovního hodnocení na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka.  

  

5) Při hodnocení žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze 

postižení nebo znevýhodnění dle metodických pokynů a doporučení poradenských center.  

  

  

6) Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech 

povinných předmětů stanovených  školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů 

výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl 

uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci 

prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého 

stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.  

  



7) 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.  

  

8) Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to 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, popřípadě znovu devátý ročník.  

  

9) 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.  

  

10) 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.  

  

11) Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého 

pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce 

opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených              

v žádosti.  

12) Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je jednoznačné, srozumitelné, 

srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné a všestranné. Hodnocení je pedagogicky 

zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. Při hodnocení učitel vždy uplatňuje přiměřenou 

náročnost a pedagogický takt vůči žákovi, kterého hodnotí.   

  

13) Průběžným hodnocením vyučující posuzuje, do jaké míry žák dosáhl klíčových kompetencí 

a cílů základního vzdělávání stanovených v rámcovém vzdělávacím programu pro základní 

vzdělávání (dále jen RVP ZV), do jaké míry naplnil očekávané výstupy jednotlivých vzdělávacích 

oblastí RVP ZV stanovené pro 1., 2., a 3. vzdělávací období, a do jaké míry naplnil konkretizované 

výstupy učebních osnov vyučovacího předmětu v daném ročníku stanovené ve školním 

vzdělávacím programu.   

  

14) Pro získání podkladů pro hodnocení vyučující vybírá vhodné nástroje hodnocení z nástrojů 

hodnocení uvedených v učebních osnovách vyučovacích předmětů školního vzdělávacího 

programu.  

  

15) Zákonní zástupci jsou informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka 

prostřednictvím:  a) žákovské  knížky,   

b) hodnotícím portfoliem žáka,  



c) třídních schůzek organizovaných školou zpravidla 3x ročně,   

d) konzultací,   

e) osobního jednání s učitelem, které si předem dohodnou.  

   

16) Sebehodnocení je důležitou součástí  hodnocení žáků při každodenní práci, jeho 

prostřednictvím se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků. Žák má prostor k tomu, aby provedl 

sebehodnocení dříve, než bude znát názor vyučujícího nebo spolužáka. Toto provede formou, která 

odpovídá jeho schopnostem. V případě klasifikace má žák právo na vyjádření svých připomínek a 

na odpověď učitele / slovní hodnocení jeho výkonu /.   Sebehodnocení  je chápáno  jako dovednost, 

kterou by si měl žák osvojit. K rozvíjení této dovednosti dochází  ve všech vzdělávacích oborech. 

Objektivní sebehodnocení žáka je jedním z východisek pro plánování dalších činností. Chybu je 

potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky 

baví,  žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení. Při 

sebehodnocení se žák snaží popsat:   

 co se mu daří  

 co mu ještě nejde  

 jak bude pokračovat dál  

  

17) Při klasifikaci prospěchu se používá stupnice:   

 1 - výborný   

 2 - chvalitebný   3 - dobrý   

 4 - dostatečný  

 5 - nedostatečný  

  

18) Kritéria klasifikace (a základní kritéria slovního hodnocení) prospěchu (dále jen kritéria):   

  

1 - Žák dosahuje konkretizovaných výstupů, očekávaných kompetencí, klíčových 

kompetencí a cílů základního vzdělávání (dále jen stanovených výstupu) rychle, v určeném 

(nebo kratším) čase, s výrazným  podílem samostatné práce a jen s minimální pomocí učitele. 

Projevuje výrazný zájem o výuku a o pozitivní  rozvíjení své osobnosti. Řádně se na výuku 

připravuje a vzorně plní zadané úkoly. Při výuce plně využívá  svých schopností, možností a 

rezerv.   

  

2 - Žák dosahuje stanovených výstupů v určeném čase, jen s malou pomocí učitele. Je 

schopen samostatně  pracovat. Projevuje zřetelný zájem o výuku a o rozvíjení své osobnosti. 

Jeho příprava na výuku a plnění  zadaných úkolů vykazují drobné nedostatky. Při výuce se 

snaží plně využívat svých schopností, možností a rezerv.   

  

3 - Žák dosahuje stanovených výstupu, ale v delším než určeném čase a s výraznou pomocí 

učitele. Samostatné práce je schopen jen částečně. Projevuje částečný zájem o výuku a 

rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku a plnění zadaných úkolů často vykazují 

výraznější nedostatky. Svých schopností,  možností a rezerv využívá při výuce jen částečně,    

a vykazuje jen malou snahu o zlepšení tohoto stavu.   

  



4 - Žák dosahuje i přes výraznou pomoc učitele, a za mnohem delší, než určený čas, jen 

některých stanovených výstupu. Samostatné práce je téměř neschopen. Projevuje malý zájem 

o výuku a rozvíjení  své  osobnosti. Jeho příprava na výuku trvale vykazuje výrazné nedostatky. 

Svých schopností, možností a  rezerv využívá při výuce jen velmi málo, spíše ojediněle,                

a nejeví téměř  žádnou snahu tento stav zlepšit.   

  

5 - Žák nedosahuje prakticky žádných stanovených výstupů, ani ve výrazně delším, než 

určeném čase, a to i  přes maximální pomoc a snahu učitele. Samostatné práce není schopen. 

O výuku a rozvíjení své osobnosti  neprojevuje zájem. Na výuku se nepřipravuje. Své 

schopnosti, možnosti a rezervy při výuce nevyužívá;  snahu zlepšit tento stav neprojevuje.   

  

19) Při klasifikaci chování žáka na vysvědčení se používá stupnice:   

 1 – velmi dobré   

 2 -  uspokojivé   

 3 – neuspokojivé   

 

Hodnocení výsledků vzdělávání při distanční výuce  

Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu o 

výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů.  

Je uplatňováno především formativní (průběžné) hodnocení jak klasifikačním stupněm.  

Po uzavření určitých celků učiva je provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při osvojování 

učiva tohoto celku.  

Výsledky vzdělávání prezenční formou jsou dokládány i písemnými pracemi žáka (např. testy, 

prověrky), při distanční výuce jsou výsledky jeho práce ukládány ve formě osobního portfolia v 

listinné nebo digitální podobě. 

Zapojení žáka či nedostačující míra zapojení do distanční výuky se neodrazí v hodnocení 

klasifikačním stupněm.  

Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně a pravidelně prostřednictvím 

komunikační platformy školy, případně skupinovým chatem, video hovory, které nahrazují klasické 

třídní schůzky, případně písemnou korespondencí, telefonicky nebo osobně.  

  

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování:  Stupeň 

1 /velmi dobré/:   

1a – Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Nedopouští se ani méně 

závažných přestupků.   

1b - Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Méně závažných přestupků 

se dopouští ojediněle. Na základě výchovného působení se však snaží své chyby napravit.  

Stupeň 2 /uspokojivé/:  

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a ustanoveními školního řádu. Dopouští se 

závažných přestupků.  



Stupeň 3 /neuspokojivé/:           

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování a školním řádem.   

Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka i při hodnocení chování žáka na vysvědčení se kromě 

výše uvedených kritérií vždy zohledňují osobnostní předpoklady, věk žáka a důležité 

okolnosti, které ovlivnily žákův výkon (žák se zdravotním postižením, zdravotním nebo 

sociálním znevýhodněním, žák, který není státním občanem ČR, apod.).   

V případě použití slovního hodnocení jsou výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných 

a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve 

škole a na akcích pořádaných školou popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které 

dosáhl zejména ve vztahu ke stanoveným výstupům podle kritérií uvedených v odst. 88) a 90) 

Školního rádu, 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.   

  

Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního 

hodnocení se provádí dle následujících formulací, případně dle synonym k těmto formulacím, 

které jsou při slovním hodnocení používány.  

  

Prospěch  

  

Ovládnutí učiva předepsaného osnovami    

1 – výborný  ovládá bezpečně   

2 – chvalitebný  ovládá  

3 – dobrý  v podstatě ovládá  

4 – dostatečný  ovládá se značnými mezerami  

5 - nedostatečný  neovládá  

  

  

Úroveň myšlení    

1 – výborný  pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti   

2 – chvalitebný  uvažuje celkem samostatně  

3 – dobrý  menší samostatnost v myšlení  

4 – dostatečný  nesamostatné myšlení  

5 - nedostatečný  odpovídá nesprávně i na návodné otázky  

Úroveň vyjadřování   

1 – výborný  výstižné a poměrně přesné  2 – chvalitebný  celkem 

výstižné  

3 – dobrý  myšlenky vyjadřuje ne dost přesně  

4 – dostatečný  myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi  

5 - nedostatečný  i na návodné otázky odpovídá nesprávně  

  



  

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští    

1 – výborný užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností ,pracuje samostatně, přesně       

a s jistotou   

2 – chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších 

chyb  

3 – dobrý  řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává  

potíže a odstraňuje chyby  

4 – dostatečný    dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává  

5 – nedostatečný                     praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí  

  

  

Píle a zájem o učení   

1 – výborný  aktivní, učí se svědomitě a se zájmem  

2 – chvalitebný  učí se svědomitě  

3 – dobrý  k učení a práci nepotřebuje větších podnětů  

4 – dostatečný  malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty  

5 – nedostatečný  pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné  

  

20)  Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:   

prospěl(a) s vyznamenáním   

prospěl(a)  neprospěl(a)   

Žák je hodnocen stupněm  prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných 

předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm 

prospěchu horším než 2 – chvalitebný (nebo odpovídajícím slovním hodnocením), průměr 

stupňů prospěchu ze všech povinných vyučovacích předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem  

není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré,   

prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo 

odpovídajícím slovním hodnocením,  neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů 

stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm 

prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.  nehodnocen(a), 

Žák je nehodnocen, pokud ho není možné hodnotit z některého předmětu na konci prvního 

pololetí ani v náhradním termínu.“  

  

Podle odstavec 2 navazuje na § 69 odst. 5 a 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), nový odstavec 3 pak na § 67 odst. 

2 zákona č. 561/2004 Sb. Žák je nehodnocen pouze z předmětu, z něhož byl ředitelem školy 

uvolněn zcela. Pokud byl žák uvolněn z předmětu pouze z části (pouze po část příslušného pololetí 

školního roku nebo pouze z některých činností vykonávaných v daném předmětu), musí z něj být 

standardně hodnocen stupněm prospěchu (který je stanoven za to období či z těch činností, kterých 

se žák účastnil).   



Pro odlišení důvodu, ze kterého nebyl žák z daného předmětu hodnocen, se v případě 

úplného uvolnění žáka na vysvědčení uvede slovo „uvolněn(a)“, v ostatních případech slovo 

„nehodnocen(a)“.   

V návaznosti na výše uvedené se v novém odstavci 6 výslovně zavádí stupeň celkového hodnocení 

na vysvědčení „nehodnocen(a)“. Případ, kdy bude žák na vysvědčení celkově hodnocen stupněm 

„nehodnocen(a)“, vyplývá z § 69 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. a je výslovně vyjádřen v novém 

odstavci 10. Žák je tedy nehodnocen, pokud ho není možné hodnotit z některého předmětu na 

konci prvního pololetí ani v náhradním termínu. Tento stupeň celkového hodnocení naopak nelze 

použít v případě, že žák byl z daného předmětu ředitelem školy zcela uvolněn (v tomto případě 

bude stanoven stupeň celkového prospěchu na základě hodnocení z ostatních předmětů).  

  

 V  odstavci 9 se výslovně v souladu s § 69 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. doplňuje, že žák je 

hodnocen stupněm celkového hodnocení „neprospěl(a)“ také v případě, že není hodnocen z 

některého předmětu na konci druhého pololetí. Opět nelze tento stupeň celkového hodnocení 

použít v případě, že je žák z daného předmětu ve druhém pololetí ředitelem školy zcela uvolněn, 

neboť tato skutečnost nemá vliv na možnost úspěšného ukončení ročníku a postup žáka do vyššího 

ročníku (viz § 69 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.).  

  

21) Při hodnocení žáka známkou do žákovské knížky je uplatňována zásada jedné známky v 

jednom řádku žákovské knížky /výjimku tvoří doplnění známek v případě ztráty žákovské knížky/. 

K hodnocení známkou se používají v žákovské knížce pouze známky: 1, 2, 3, 4, 5; jiné označení 

známky (minus, plus, „hvězdička“, podtržení známky apod.) není přípustné. Ze zápisu v žákovské 

knížce musí být zřejmé, kdy, v jakém vyučovacím předmětu, a za co byl žák hodnocen (jaké 

dovednosti dosáhl, jakým nástrojem hodnocení byl hodnocen apod.). Zápisy typu: „opakování, 

prověrka, desetiminutovka, apod.“ by neměly být v žákovské knížce používány, neboť není 

zřejmé, za co je žák hodnocen. K zápisu připojí vyučující vždy svůj (zkrácený) podpis. V případě 

slovního hodnocení je žák hodnocen označením stupně zvládnutí daného výstupu.   

  

22) Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné 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.   

  

23) 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.   

  

24) Při porušení povinností stanovených Školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení 

žákovi  uložit tato výchovná opatření:   

napomenutí třídního učitele zejména  

- za opakované zapomenutí /žákovské knížky, cvičebního úboru, pomůcek na výuku,         

domácího úkolu/,  

- za nevhodné chování, vyrušování, neplnění zadaných úkolů,  

   

        důtku třídního učitele zejména  



- za jakýchkoliv 15 zapomenutí /žákovské knížky, cvičebního úboru, pomůcek na výuku,         

domácího úkolu/,  

- za opakované nevhodné chování, vyrušování, neplnění zadaných úkolů,  

- za neomluvenou absenci v počtu 1 – 3 vyučovací hodiny,  

  

      důtku ředitele školy  zejména  

- za soustavné opakované zapomenutí /žákovské knížky, cvičebního úboru, pomůcek na 

výuku,   domácího úkolu/,   

- za svévolné opuštění školy v době vyučování,  

- za neomluvenou absenci v počtu 4 – 9 vyučovacích hodin,  

- za závažné porušení školního řádu,  

- za úmyslné ničení školního majetku a majetku žáků a zaměstnanců,  

- za úmyslné ublížení spolužákovi,  

- za ztrátu žákovské knížky,  

        snížená známka z chování o jeden stupeň zejména  

- za opakované svévolné opuštění školy v době vyučování,  

- za podvody /falšování podpisů, známek a hodnocení/,  

- za držení, požití a distribuci omamných psychotropních látek včetně tabáku a alkoholu v 

době školního  vyučování nebo v rámci akcí pořádaných školou, kde škola za žáka přebírá 

odpovědnost,  

- za opakované ublížení spolužákovi,  

- za krádež v areálu školy nebo na akcích pořádaných školou, kde škola za žáka přebírá 

odpovědnost,  

- za opakovanou ztrátu žákovské knížky,   

- za pořizování zvukového či obrazového záznamu bez svolení natáčené osoby  

  

         snížená známka z chování o dva stupně zejména  

- za neomluvenou absenci v počtu 25 a více vyučovacích hodin,  

- za opakované držení, požití a distribuci omamných psychotropních látek včetně tabáku a 

alkoholu v době školního  vyučování nebo v rámci akcí pořádaných školou, kde škola za 

žáka přebírá odpovědnost,  

- za opakovanou krádež v areálu školy nebo na akcích pořádaných školou, kde škola za žáka 

přebírá odpovědnost,  

- za obzvlášť hrubé ublížení spolužákovi.  

  

25) Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele 

školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. Následně ředitel školy nebo třídní 

učitel oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho 

důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Třídní učitel zaznamená 

udělení pochvaly a jiného ocenění a  uložení napomenutí nebo důtky do dokumentace školy. 

Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.   

  

26) Za účelem objektivního prošetření, projednání a posouzení závažných porušení pravidel a 

povinností stanovených tímto Školním řádem, příp. jinými závaznými předpisy, může  ředitel 



školy ustanovit výchovnou komisi. Jejími členy mohou být kromě pedagogických pracovníků 

školy i externí pracovníci, jejichž profese, vzdělání a zkušenost souvisejí s řešenou problematikou. 

Výchovná komise připravuje podklady pro projednání chování žáka v pedagogické radě a navrhuje 

řediteli školy vhodné způsoby řešení problému.  

  

27) O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného 

poradce, který tyto údaje vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její 

věrohodnost. Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným 

zástupcem žáka třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným 

dopisem. Projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní 

na povinnost stanovenou zákonem. Seznámí zákonného zástupce  žáka s možnými důsledky v 

případě nárůstu neomluvené nepřítomnosti. Provede zápis z pohovoru, do něhož uvede způsob 

nápravy dohodnutý se zákonným zástupcem. Zákonný zástupce zápis podepíše a obdrží kopii 

zápisu. Případné odmítnutí podpisu nebo převzetí zápisu zákonným zástupcem se do zápisu 

zaznamená.  

28) Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolává ředitel školy školní výchovnou             

komisi,  které se dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka účastní: ředitel školy, zákonný 

zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, školní 

metodik protidrogové prevence, popř. další odborníci a zástupce rady školy, pokud byla zřízena.  

  

29) Pozvání zákonných zástupců na jednání školní výchovné komise se provádí doporučeným 

dopisem. O průběhu a závěrech jednání školní výchovné komise se provede zápis, který 

zúčastněné osoby podepíší. Případná neúčast nebo odmítnutí podpisu zákonnými zástupci se v 

zápisu zaznamená. Každý účastník jednání obdrží kopii zápisu.  

  

30) V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle 

bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. Tato ohlašovací povinnost 

vychází z platné právní úpravy.   

  

31) V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, pokud již byli zákonní 

zástupci pravomocným rozhodnutím správního orgánu postiženi pro přestupek podle ustanovení 

zákona, je třeba postoupit v pořadí již druhé hlášení o zanedbání školní docházky Policii ČR, kde 

bude případ řešen jako trestní oznámení pro podezření spáchání trestného činu ohrožení mravní 

výchovy mládeže. Kopie hlášení o zanedbání školní docházky bude zaslána příslušnému 

okresnímu úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu.  

  

Pravidla pro sebehodnocení žáků :  

 Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků.  

 Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným věku 

žáků.  

Chybu je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci 

mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen klasifikací, 

musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý prostředek učení.  



Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:   

- co se mu daří  

- co mu ještě nejde, jaké má rezervy     - jak bude pokračovat dál  

 Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.  

Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale  má 

pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka.   

Na konci pololetí žák písemnou nebo ústní formou provede sebehodnocení v oblasti:  

- zodpovědnost  

- motivace k učení  

- sebedůvěra              

- vztahy v třídním kolektivu.  

Známky nejsou jediným zdrojem motivace.  

  

VI.  Stupně hodnocení prospěchu v případě použití klasifikace a jejich charakteristika,         

včetně předem stanovených kritérií  

  

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:   

- předměty s převahou teoretického zaměření,   

- předměty s převahou praktických činností a   

- předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.   

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. 

Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně,                    

v souladu se specifikou předmětu.   

  

VI.a. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření  

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty                    

a matematika.  

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření                        

se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:   

- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic,  

zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a 

motorické činnosti,  

- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických 

úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,  

- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,  

- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,  

- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,  

- kvalita výsledků činností,  

- osvojení účinných metod samostatného studia.  

  



Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: Stupeň 

1 (výborný)  

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně           

a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti.  

Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických                         

a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně 

se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný               

a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze             

s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 

Stupeň 2 (chvalitebný)  

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně 

a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a 

produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při 

řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, 

v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve 

správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných 

nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo            

s menší pomocí studovat vhodné texty. 

Stupeň 3 (dobrý)  

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic 

a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických 

činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele 

korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických 

úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů 

učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V 

ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě 

výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má 

menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.  

Stupeň 4 (dostatečný)  

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při 

provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší 

nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických 

úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je 

nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a 

písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků 

jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. 

Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké 

těžkosti. Stupeň 5 (nedostatečný)  

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. 

Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné 

nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a 

praktických 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 i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné 



nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede 

samostatně studovat.  

  

VI.b Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření.  

Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování, praktika, základy techniky, 

domácí nauky.  

Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu                   s 

požadavky učebních osnov se hodnotí:  

- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,  

- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,  

- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,  

- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, - kvalita výsledků 

činností,  

- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,  

- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí, - 

hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,  

- obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.  

  

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:  

Stupeň 1 ( výborný)  

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. 

Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. 

Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou 

bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. 

Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní 

prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní 

zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky. Stupeň 

2 (chvalitebný)  

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické 

činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují 

podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, 

pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se 

dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a 

udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele.  

Stupeň 3 (dobrý)  

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. 

Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických 

činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. 

Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v 

pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k 

tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, 



materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně 

podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.  

Stupeň 4 (dostatečný)  

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané 

teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele.                   

V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů     

a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. 

Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně 

dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje 

zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních 

zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci 

překonává jen s pomocí učitele. Stupeň 5 (nedostatečný)  

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti.                  

V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže 

postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, 

nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá 

na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu 

životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě 

laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných 

nedostatků.  

  

VI.c  Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření  

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná                      

a sportovní výchova.  

Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených 

lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.  

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních 

osnov hodnotí:  

- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,  

- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,  

- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,  

- kvalita projevu,  

- vztah žáka k činnostem a zájem o ně,  

- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,  

- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost,     

výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.  

  

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: Stupeň 

1 (výborný)  

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní 

předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních 

projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově 

přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem          



o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj 

estetický vkus a tělesnou zdatnost.  

Stupeň 2 (chvalitebný)  

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních 

předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky 

působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené 

vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění,             o estetiku 

a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 3 (dobrý)  

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své 

schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm 

chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc 

učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v 

požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.  

Stupeň 4 (dostatečný)  

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo 

uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí 

učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus 

a tělesnou zdatnost.  

Stupeň 5 (nedostatečný)  

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je 

povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti 

nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus                  

a tělesnou zdatnost.  

  

  

VII. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se 

ve  všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních 

základní školy.  

2. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační 

složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých 

forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod.  

3. Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení 

projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími.  

4. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního 

přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka.  

5. Vyučující respektuje doporučené způsoby práce a hodnocení žáka, popsané ve zprávě               

o psychologickém vyšetření. Volí takové způsoby prověřování znalostí žáka, ve kterých se co 

nejméně projevuje zdravotní postižení (např. doplňování jevů místo diktátů, ústní zkoušení místo 

písemných prací či naopak, zkrácený rozsah písemných prací,…).  

6. Podle druhu postižení využívá speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání          

a hodnocení, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální učebnice a didaktické 

materiály.  

   



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, grafické, praktické, pohybové,...) kontrolními 

písemnými   pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s   ostatními 

vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a   zdravotnickými pracovníky.   

  

4. Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého   předmětu, alespoň dvě známky za 

každé pololetí, z toho nejméně jednu   za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující průběžně 

během celého   klasifikačního období.  Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem 

klasifikačního období z   látky celého tohoto období. Zkoušení je prováděno zásadně před 

kolektivem třídy, nepřípustné je   individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka 

je možná   jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob   doporučen ve zprávě 

psychologa.        

  

5. 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. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací              

a   praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel   sděluje všechny známky, 

které bere v úvahu při celkové klasifikaci,  zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím zápisů 

do žákovské knížky   - současně se sdělováním známek žákům.        

6. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel   rovnoměrně na celý školní 

rok, aby se nadměrně nenahromadily v   určitých obdobích.     

  

7. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut,   informuje vyučující žáky 

dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní   vyučující o tom informuje formou zápisu do třídní 

knihy. V jednom dni   mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.  

  

8. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci   žáka průkazným způsobem 

tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové   klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní 

zkoušení,   písemné,...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání   pracovního poměru 

v průběhu klasifikačního období předá tento   klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo 

vedení školy.     

  

9. Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá   o jejich úplnost.                 

Do katalogu jsou zapisovány známky z jednotlivých   předmětů, udělená výchovná opatření a další 

údaje o chování žáka,   jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole.  

  



10. 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.        

  

11. 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.        

  

12. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování   se projednají v pedagogické 

radě, a to zpravidla k 15. listopadu a   15. dubnu.   

                                                  

13. 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.        

  

14. 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.        

  

15. Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání   na třídních schůzkách 

nebo hovorových hodinách, na které jsou zákonní zástupci  písemně zváni. Rodičům, kteří se 

nemohli dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. 

Údaje   o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům   žáka, nikoli 

veřejně.        

  

16. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče   vyučující předmětu 

bezprostředně a prokazatelným způsobem.  

  

17. 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.        

  

18. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména   - neklasifikují žáky ihned po 

jejich návratu do školy po   nepřítomnosti delší než jeden týden, - žáci nemusí dopisovat do   sešitů 

látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj   informací, - účelem zkoušení není 

nacházet mezery ve vědomostech   žáka, ale hodnotit to, co umí, - učitel klasifikuje jen probrané   

učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není   přípustné, - před 

prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času   k naučení, procvičení a zažití učiva. - 

prověřování znalostí provádět   až po dostatečném procvičení učiva.           



  

19. Třídní učitelé (výchovný poradce) jsou povinni   seznamovat ostatní vyučující                            

s doporučením psychologických vyšetření,   které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace 

žáka a způsobu   získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv   učitelů 

(nebo výchovného poradce) na pedagogické radě.           

  

 Komisionální zkouška  

1. Komisionální zkouška se koná v těchto případech:   

 má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 

druhého pololetí,   

 při konání opravné zkoušky.   

2. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím 

daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.   

2. Komise je tříčlenná a tvoří ji:   

 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,   

 zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, 

popřípadě jiný vyučující daného předmětu,   

 přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu.   

4. 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.   

4. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné 

vyplnění protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové komise.   

4. 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.   

4. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním 

vzdělávacím programem.   

4. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.   

4. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní celkový 

prospěch a vydá žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky.   

Opravná zkouška 1. Opravné 

zkoušky konají:   

 žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud 

neopakovali ročník na daném stupni základní školy,   

 žáci devátého ročníku, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou 

povinných předmětů.   

Žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením.  



2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31.        

srpna. Termín opravných zkoušek a konzultací žáků s příslušnými pedagogickými         

pracovníky stanoví ředitel školy na červnové pedagogické radě. 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.   

2. Žákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné 

zkoušky v daném pololetí.   

 VIII. Školní řád   

Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických 

pracovníků, dodržuje školní řád, řády odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, 

ani   jiných osob.        

  

1. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností 

organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných   předmětů a docházka do zájmových 

kroužků, do školní družiny   a školního klubu je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může   

vždy ke konci pololetí.        

  

2. Žák chodí do školy vhodně a čistě  upraven   a oblečen.       

  

3. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své   místo, třídu i ostatní 

školní prostory v čistotě a pořádku, chrání školní i soukromý  majetek před poškozením; nosí do 

školy učebnice a školní potřeby   podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.        

  

4. Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí   školní budovu bez 

vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci  zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících 

a pod jejich dohledem.        

  

5. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány   všechny činnosti, které 

jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví 

škodlivých   látek).        

  

6. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících.      

  

7. Pokud se žák nemůže zúčastnit výuky, jeho nepřítomnost omlouvají rodiče do 3 dnů 

písemně nebo telefonicky a po návratu do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. 

Informaci  o uvolnění z předem známých důvodů  podávají  rodiče písemně třídnímu učiteli. 

Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze se souhlasem učitele hodiny (max. 

na jednu hodinu) nebo se souhlasem třídního učitele (na více hodin) na základě písemné žádosti 

rodičů. Škola v odůvodněných případech může po zákonných zástupců žáka požadovat, aby 

omluvenka  žákovy absence byla doložena lékařským potvrzením.        

  

10. Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování.  



  

11. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání 

a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování 

základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem 

k jeho pobytu a činnosti ve škole. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s 

činností školy hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému 

zaměstnanci školy.  

  

12. Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a 

bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů po dobu 

pobytu ve škole neodkládají, pouze pokud k tomu mají vyčleněná místa k tomu určená, to jest 

osobní uzamykatelné skříňky, případně na pokyn vyučujících, kteří je po stanovenou dobu 

přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost.   

  

IX.Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

  

1.Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním 

znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním postižením je pro účely školských 

přepisů mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více 

vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Zdravotním znevýhodněním zdravotní 

oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, 

které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Sociálním znevýhodněním je rodinné prostředí s nízkým 

sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova 

nebo uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na 

území České republiky.  

  

2. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných podmínek 

při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.   

  

3. 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.        

  

4.U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na 

základě žádosti zákonného zástupce žáka. Výsledky vzdělávání žáka v základní škole speciální se 

hodnotí slovně.  

  

5. 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.                                                                             

                                                                         



6. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák   předpoklady podávat lepší 

výkony. Při klasifikaci se nevycházím   z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.        

  

7. Klasifikace byla provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, 

objasněním podstaty neúspěchu, návodem,   jak mezery a nedostatky překonávat,        

  

8. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají   s rodiči a jejich 

souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.        

  

9. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony   žáka a tím na podporu 

jeho poznávací motivace k učení namísto   jednostranného zdůrazňování chyb.                                               

  

9. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí vyhláškou č. 

48/2005 Sb., o základním vzdělávání, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak.  

  

Hodnocení nadaných žáků  

Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez 

absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části 

učiva ročníku, který žák nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.  

 

Hodnocení výsledků  distančního vzdělávání  

Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu 

o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, je uplatňováno především 

formativní hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením. Po uzavření 

určitých celků učiva je provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva 

tohoto celku. 

 Výsledky vzdělávání prezenční formou jsou dokládány i písemnými pracemi žáka (testy, 

prověrky), při distanční výuce výsledky jeho práce ukládány ve formě osobního portfolia, v 

listinné, nebo digitální podobě.  

Zapojení žáka či nedostačující míra zapojení do distanční výuky se neodrazí v hodnocení 

klasifikačním stupněm.  

Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně, pravidelně ve 

stanovených intervalech, prostřednictvím - komunikační platformy školy , případně - 

skupinovým chatem, videohovory, které nahrazují klasické třídní schůzky, případně - 

písemnou korespondencí, telefonicky, osobně.  

    

Přehled právních předpisů ze kterých klasifikační řád vychází:  

  
Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Vyhláška 

č. 62/2007 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů 

mimořádně nadaných   



  

Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem  

(vychází z metodického doporučení č.j.21291/2010-28)  

I. Tabákové výrobky  

Konzumace tabákových výrobků ve škole   

1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy, či v 

rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.  

2. Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.  

3. Pedagogický pracovník o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, (zejména 

odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí školní metodik prevence do své agendy.   

4. V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého 

žáka.  

5. V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se 

jednání opakuje, vyrozumí škola orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností. 

Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc.  

II. Alkohol  

Konzumace alkoholu ve škole   

1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy, či v rámci akcí 

školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.  

2. Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.  

3. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický 

pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.  

4. V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, 

zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.  

5. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu 

školy: O události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má alkohol), 

který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy.  

6. V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného 

zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.  

7. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany 

dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní 

ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc.  

8. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i v 

případě, kdy je žák schopen výuky.  

9. Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní 

ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností podle místa bydliště dítěte.   

10. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola 

potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.  

  

Nález alkoholu ve škole   

1. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto:  



a) Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury.   

b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.  

c) Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu.  

d) Zpracují stručný záznam o události.   

2. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto:  

a) Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.  

b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.  

c) O nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, 

místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který 

jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu 

a rozhovoru se žákem je přítomen ředitel školy nebo jeho zástupce. Zápis záznamu založí školní 

metodik prevence do své agendy.   

d) O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o opakovaný nález 

u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou 

působností.   

e) V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím 

intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři.  

  

III. Omamné a psychotropní látky /OPL/  

Konzumace OPL ve škole   

1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy, či v rámci akcí 

školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.  

2. Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 

3. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník 

posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.  

4. V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí 

škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.  

5. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu 

školy. Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy.  

6. V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného 

zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.  

7. V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned 

zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu 

ve škole.  

8. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a 

vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc.  

9. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole i v případě, 

kdy je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy).  

10. Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. 

Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.  

11. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola 

informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.  

12. Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné a 

protiprávní jednání.  



  

  

Nález OPL ve škole   

1. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují  za 

omamnou nebo psychotropní, postupují takto:   

Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. O nálezu ihned uvědomí 

vedení školy.Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a 

místo nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do 

školního trezoru. O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé 

látky.   

2. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za 

omamnou nebo psychotropní, postupují takto:   

(1) Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.  

(2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.  

(3) O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, 

místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo který 

látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu 

a rozhovoru se žákem je přítomen ředitel školy nebo jeho zástupkyně.  

(4) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a 

informuje zákonného zástupce žáka.  

(5) V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše 

uvedeným postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou známy 

protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR.   

3. V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe, 

postupují takto:   

(1) Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této situace 

spadá do kompetence Policie ČR.  

(2) Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného 

zástupce žáka.  

(3) Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem. U žáka v 

žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.   

IV. Krádeže, vandalizmus  

Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem   

O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného. Věc předat orgánům činným v 

trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR), nebo poučit poškozeného 

žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto možnost. V případě, že je znám pachatel, je třeba 

nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany (byl-li pachatel mladší 18 let) a současně věc předat 

orgánům činným v trestním řízení.   

Jak postupovat preventivně proti vandalismu   

Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola 

požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti. V poučeních o bezpečnosti 

a ochraně zdraví je třeba se problematice vzniklých škod věnovat a žáky opakovaně upozorňovat 

na jednání, které k poškození majetku vede a jak se takovému jednání vyhnout.   

Jak postupovat při vzniku škody  



Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a pokusit 

se odhalit viníka. V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat 

náhradu škody. V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k 

dohodě o náhradu škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou.   

  

  Tento Školní řád nabývá účinnosti dnem 01.09.2021  


