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Školní řád Základní školy Liptál, okres Vsetín

Na základě ustanovení § 30 odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
se vydává tento školní řád.
Část I.
Všeobecná ustanovení
Školní řád Základní školy Liptál, okres Vsetín (dále jen škola) upravuje:
• podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole,
a to zejména v oblastech chování, docházky, zacházení s majetkem školy, ochrany
zdraví a plnění pravidel vnitřního režimu školy, vzájemné vztahy s pedagogickými
pracovníky a některé úkoly zaměstnanců,
• podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
• podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků,
• provoz a vnitřní režim školy,
• pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.
Při stanovení práv a povinností žáka se vychází zejména z Úmluvy o právech dítěte, ve které
je zakotveno postavení a ochrana dětí, zejména právo na:
• život (zachování života a rozvoj dítěte),
• svobodu projevu (zahrnuje svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace,
myšlenky všeho druhu bez ohledu na hranice ať ústně, písemně nebo tiskem),
• svobodu myšlení (svědomí a náboženství),
• svobodu sdružování a svobodu pokojného shromažďování,
• bezplatné a povinné vzdělávání (cílem je uskutečňování tohoto práva na základě
rovných možností).
Úmluva se zavazuje respektovat a zabezpečit práva bez jakékoli diskriminace podle rasy, barvy
pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického smýšlení, národnostního, etnického nebo
sociálního původu, majetku, tělesné nebo duševní nezpůsobilosti, rodu a jiného postavení dítěte
nebo jeho rodičů nebo zákonných zástupců.
Školní řád zabezpečuje realizaci především:
• zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon),
• vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky,
• vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku,
• vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.
Pokud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy či Ministerstvo zdravotnictví stanoví
právním předpisem či mimořádným opatřením pravidla, která jsou odlišná od pravidel tohoto
školního řádu, pak ustanovení školního řádu, která jsou s nimi v rozporu, se nepoužijí.
Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi
uložit:
• napomenutí třídního učitele,
• důtku třídního učitele,
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• důtku ředitele školy,
• sníženou známku z chování.
Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným
způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.
Část II.
Práva a povinnosti žáků školy
Práva žáka
➢ Žák má právo na vzdělání a na účast ve výuce podle rozvrhu hodin.
➢ Žák má právo na svůj individuální vývoj, samostatné myšlení a respektování své
osobnosti.
➢ Žák má právo na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj
názor vyjadřuje přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého
občanského soužití. Jeho názorům se musí věnovat patřičná pozornost odpovídající
jeho věku a úrovni.
➢ Žák má právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
➢ Žák má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského
zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího
programu.
➢ Žák má právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich
volen, pracovat v nich a obracet se jejich prostřednictvím na ředitele školy nebo
školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky
a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit.
➢ Žák má právo na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích, nebo má
nějaké osobní či prospěchové problémy.
➢ Žák má právo vyžádat si pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu, nebo
potřebuje doplnit své znalosti (po dohodě s vyučujícím, nebo v době konzultačních
hodin).
➢ Žák, který se neúčastnil výuky z důvodu nemoci, má právo požadovat na vyučujícím
vysvětlení probraného učiva.
➢ Žák má právo na zvláštní péči v odůvodněných případech (v případě jakéhokoliv druhu
onemocnění, zdravotního postižení, v případě mimořádných schopností a talentu).
➢ Žák má právo na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které jsou
zaměřeny na rozvoj sociálního, duchovního a mravního blaha dítěte a také na rozvoj
jeho tělesného a duševního zdraví.
➢ Žák má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji
a nevhodně ovlivňují jeho morálku.
➢ Žák má právo na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým
zacházením, před sociálně patologickými jevy. Má právo na využití preventivních
programů, které mu slouží k poskytnutí potřebné podpory ve zmíněných oblastech.
➢ V případě, že je žák svědkem šikany, diskriminace, netolerance, násilí nebo jiných
forem sociálně patologických jevů ve škole, nebo je sám terčem takového jednání, má
právo okamžitě kontaktovat třídního učitele, vedení školy, výchovného poradce nebo
jiného vyučujícího.
➢ Žák má právo zatelefonovat svým rodičům, lince důvěry a podobně, cítí-li se být
ohrožen či omezován ve svých základních právech.
➢ Žák má právo na život a práci ve zdravém životním prostředí a na odstraňování
škodlivin ze školního prostředí v rámci možností školy.
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➢ Žák má právo na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem
s narkotiky a psychotropními látkami.
Povinnosti žáků
➢ Žák je povinen se řádně vzdělávat jak prezenční, tak distanční formou výuky a při ní
v míře odpovídající okolnostem.
➢ Žák se účastní všech vyučovacích hodin podle rozvrhu hodin, vzdělávacích akcí, které
jsou zařazeny jako součást výuky, a třídnických hodin.
➢ Přihlásí-li se žák do nepovinného vyučování, stává se pro něj toto vyučování povinným.
Zákonní zástupci mohou žáka odhlásit až od pololetí, a to písemnou formou.
➢ Každý žák je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku,
na přírodě a životním prostředí.
➢ Žák je povinen být v případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky
dýchacích cest a používat je předepsaným způsobem.
➢ Žákům není dovoleno nosit do školy cenné předměty a věci, které nejsou potřebné
k vyučování. Není dovoleno do školy vnášet věci, které mohou ohrožovat zdraví nebo
narušovat výuku.
➢ Dojde-li v průběhu vyučování nebo akce školy ke ztrátě, hlásí ji žák ihned vyučujícímu
nebo jiné dospělé osobě.
➢ O náhradu škody, která vznikla nezaviněnou ztrátou uložených věcí, žádá žák
prostřednictvím školy.
➢ V budově a zařízeních školy žák zdraví všechny dospělé osoby při prvním setkání
a při oslovení pracovníků školy používá oslovení „paní“, „pane“ a příslušnou funkci,
kterou pracovník zastává.
➢ Žák vystupuje slušně vůči všem vyučujícím, pracovníkům školy a všem ostatním
osobám, které se ve škole pohybují.
➢ Žáci se k sobě chovají slušně. Není dovoleno žádné slovní ani fyzické napadání
spolužáků.
➢ Případné konflikty mezi sebou řeší žáci projednáním s pedagogickým zaměstnancem
školy (dozor, třídní učitel, jiný vyučující, výchovný poradce).
➢ Žák dbá o bezpečnost svou i spolužáků.
➢ Žák v době vyučování a o přestávkách respektuje pokyny pracovníků školy a řídí se
jimi.
➢ Při jakémkoli poranění, úrazu či příznacích onemocnění žák ihned informuje
vyučujícího nebo nejblíže dosažitelného pracovníka školy.
➢ V dopravních prostředcích a při školních akcích se žák přesně řídí pokyny
doprovázejících. Během cestování se chová slušně.
➢ Je zakázáno nošení, držení a zneužívání návykových látek, pití alkoholu a kouření
ve škole, areálu školy a na akcích pořádaných školou.
➢ Je zakázáno přinášet do školy nebo na školní akce zbraně a pyrotechnické výrobky.
➢ Je zakázáno používat veškerá elektronická zařízení ve výuce (mobilní telefony, tablety,
přehrávače, záznamová zařízení, fotoaparáty apod.), a to včetně pořizování obrazových
a zvukových záznamů a jejich následného šíření. Žáci mohou mobilní telefony či jiná
elektronická zařízení použít v době vyučovací hodiny pouze na základě předchozího
souhlasu vyučujících, a to výhradně pro účely spojené s cílem vyučovací hodiny
(kalkulačka, slovník, vyhledávání informací, ...).
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➢ Mobilní telefony či jiná elektronická zařízení mohou žáci používat pouze v době
polední přestávky (platí pouze pro žáky 2. stupně), případně v nezbytném rozsahu
ze zdravotních důvodů.
➢ Žáci mají své mobilní telefony či jiná elektronická zařízení během vyučování
a přestávek vypnuty a bezpečně uloženy ve školní tašce.
➢ Při porušení zákazu používání mobilních telefonů či jiných elektronických zařízení
žáky:
▪ 1. porušení – žák odevzdá učiteli mobilní telefon či jiné elektronické zařízení
na stůl, po zvonění si může zařízení vzít zpět, učitel informuje zákonné zástupce
o porušení zákazu prostřednictvím poznámky v aplikaci dmSoftware.
▪ 2. porušení – žák odevzdá učiteli mobilní telefon či jiné elektronické zařízení
na stůl, po zvonění vezme zařízení a odchází s vyučujícím do ředitelny, kde
zařízení odevzdá. Po skončení vyučování si zařízení v ředitelně vyzvedne,
zástupkyně ředitelky školy informuje zákonné zástupce o porušení zákazu
prostřednictvím poznámky v aplikaci dmSoftware, žákovi je uděleno
napomenutí.
▪ 3. porušení – žák odevzdá učiteli mobilní telefon či jiné elektronické zařízení
na stůl, po zvonění vezme zařízení a odchází s vyučujícím do ředitelny, kde
zařízení odevzdá. Ředitel školy informuje zákonné zástupce o porušení zákazu
prostřednictvím telefonního hovoru a poznámky v aplikaci dmSoftware, žákovi
je udělena důtka třídního učitele. Zařízení si vyzvedává zákonný zástupce
v době od 7:10 hodin do 13:15 hodin.
➢ Při opakovaném porušování této směrnice bude škola postupovat podle platné školské
legislativy, která je dána školským zákonem.
➢ Žák se chová slušně ke spolužákům a k občanům jiných ras a národností. Nejsou
povoleny slovní urážky ani jiné způsoby urážlivého chování.
➢ Ve školní družině a školní jídelně se žák řídí právy a povinnostmi žáka navštěvujícího
školní družinu a školní jídelnu, které jsou uvedeny ve vnitřních řádech školní družiny
a školní jídelny.
Průběh výuky a příprava na vyučování
➢ Pomůcky na vyučování si žák připravuje před vyučováním a o přestávkách.
Po zazvonění sedí na svém místě a čeká na příchod vyučujícího.
➢ Během vyučování nesmí žák bez vědomí vyučujícího opustit učebnu nebo jiné místo,
kde probíhá výuka. Opustit budovy školy může žák jen se souhlasem vyučujícího,
třídního učitele nebo vedení školy.
➢ Je zakázáno jakýmkoli způsobem měnit známky a ostatní sdělení zapsaná vyučujícími
do sešitů, písemných a kontrolních prací apod.
➢ Na začátku a na konci vyučovací hodiny zdraví žáci učitele povstáním a usednou
až na jeho pokyn. Stejným způsobem zdraví všechny dospělé osoby, které během
vyučování vstoupí do třídy, pokud nedostanou jiný pokyn.
➢ Ve vyučovací hodině se žák chová slušně, neruší průběh výuky nevhodnými slovními
nebo jinými projevy a plní pokyny vyučujícího.
➢ Ve vyučovací hodině neruší žák v práci své spolužáky.
➢ Na školním pozemku, v tělocvičně a v odborných učebnách se žák řídí bezpečnostními
předpisy a řády učeben, s nimiž byl učiteli seznámen na začátku školního roku. (Učitelé
zapíší poučení do třídních knih).
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➢ V předmětech, kde to vyžaduje bezpečnost práce, si žák nosí vlastní pracovní nebo
sportovní oděv a obuv podle pokynu vyučujícího. Nesplňuje-li oblečení žáka
požadavky na bezpečnost, nesmí mu vyučující povolit provádění činnosti a stanoví
pro žáka ve vyučovací hodině bezpečnou náhradní práci.
➢ Žák si nosí do výuky určené školní potřeby, učebnice, sešity a případně i materiál
potřebný pro provedení činností podle pokynů vyučujících.
➢ Žák, který zapomněl některou školní potřebu nebo nevypracoval domácí úkol, se řádně
omluví vyučujícímu na začátku vyučovací hodiny.
➢ Žáci zpracovávají domácí úkoly v rozsahu, který určil vyučující a ve stanoveném
termínu, to je do následující vyučovací hodiny daného předmětu, pokud vyučující
nestanoví jinak.
➢ V průběhu vyučování udržují žáci pořádek na svém pracovním místě a v jeho okolí.
Po ukončení vyučování žáci uklidí své místo a třídu. V případě, že jde o poslední
hodinu v dané učebně, zvednou žáci všechny židle.
➢ Žák ve vyučování aktivně přistupuje k práci, svědomitě a poctivě plní uložené úkoly,
neopisuje a nenapovídá.
➢ V průběhu výuky žák nejí a nežvýká, podle potřeby se může napít.
➢ 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 výuku, kombinací synchronní on-line výuky (pedagogický pracovník
pracuje v určené době se skupinou žáků prostřednictvím komunikační
platformy) a asynchronní výuky (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 při kombinaci distanční výuky pro jednu část
třídy a prezenční výuky 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,
▪ pokud nebude možné uskutečnit některý z předmětů spojený s výukou
v praktických učebnách či tělocvičně, bude tento předmět po dobu uzavření
školy nahrazen teoretickou výukou,
▪ informování žáka o jeho výsledcích, poskytování zpětné vazby, uplatňování
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 činností 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.
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➢ Veškeré změny ve vzdělávacím obsahu (přesuny učiva, vypuštění učiva) vyučující
eviduje a využije pro případné úpravy vzdělávání v dalším období a úpravy svého
školního vzdělávacího programu.
Práva a povinnosti spojené s provozem školy
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢

Budova školy se pro žáky otevírá v 7:25 hodin, vyučování začíná v 7:45 hodin.
Žák přichází do školy včas, ve třídě je nejpozději 10 minut před začátkem vyučování.
Od chvíle, kdy žák ráno vstoupí do budovy školy, tuto budovu již nesmí opustit.
Žák se po příchodu do školy přezuje v šatně do přezůvek, rovněž si zde odloží boty
a oděv, uzamkne šatní skříňku a odchází do třídy.
V době malých přestávek odchází žák pouze na WC, jinak zůstává ve třídě a připravuje
se na další vyučovací hodinu.
Velkou přestávku využívá žák zejména ke svačině a může se projít na chodbě.
Do jiných tříd vstupuje pouze se souhlasem vyučujícího, který vykonává dozor.
Nejpozději minutu před zvoněním se žák vrací do třídy.
Do odborných učeben se žáci stěhují pod dohledem vyučujícího. Do pracoven vstupují
pouze na pokyn vyučujícího. V odborné učebně se žáci řídí řádem učebny.
V době přestávky mezi dvěma po sobě následujícími hodinami mohou žáci setrvávat
v odborné učebně pouze se souhlasem a pod dohledem vyučujícího.
V době přestávky je dovoleno přecházet z patra do patra pouze se souhlasem
vyučujícího, který vykonává dozor.
V době přestávek není žákům povoleno zdržovat se v prostorách šaten.
Hodinovou přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním tráví žáci
ve vymezených prostorách se zajištěným dozorem.
V době hodinové přestávky může žák odcházet mimo školu pouze na základě
písemného souhlasu zákonného zástupce žáka předaného třídnímu učiteli. Písemný
souhlas podepsaný zákonným zástupcem žáka obsahuje přesně rozvrhem vymezené
dny a dobu (měsíc, pololetí, školní rok apod.), na kterou dává zákonný zástupce souhlas
s odchodem žáka mimo školu v době hodinové přestávky. V této době přebírá za žáka
plnou odpovědnost zákonný zástupce.
V době vyučování a o přestávkách nesmí žáci svévolně odcházet ze školy. V době akcí
konaných mimo školu není dovoleno vzdalovat se z místa akce nebo míst určených
doprovázejícím vyučujícím.
Po skončení vyučování odcházejí žáci pod dohledem vyučujícího do jídelny. Aktovky
ukládají do svých skříněk v šatnách. Z jídelny odcházejí žáci samostatně do školní
družiny nebo do šatny, kde se obléknou a opustí prostory školy.
Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, odcházejí na pokyn vyučujícího do šatny,
kde se obléknou a opustí prostory školy.
Do ředitelny, sborovny, kanceláře a kabinetů vstupují žáci po zaklepání a vyzvání
ke vstupu.
Nepřijde-li vyučující do pěti minut po zvonění do třídy, ohlásí služba tuto skutečnost
vedení školy.
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Část III.
Kontakty mezi pracovníky školy a zákonnými zástupci žáka
Směrem k zákonným zástupcům
➢ Zákonní zástupci žáků mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání
svého dítěte obvykle prostřednictvím zápisu do elektronické žákovské knížky.
➢ Zákonní zástupci se mohou informovat o prospěchu a chování svého dítěte
u jednotlivých vyučujících, třídního učitele a vedení školy na třídních schůzkách nebo
po vzájemné osobní či telefonické domluvě.
➢ Pro potřeby výchovného poradenství má výchovný poradce stanoveny konzultační dny
a hodiny, kdy jej mohou navštívit žáci nebo zákonní zástupci.
➢ V době nemoci žáka si případné domácí úkoly a zápisy učiva zajišťuje žák nebo jeho
zákonný zástupce sám telefonicky nebo osobně u spolužáků. Pokud chce zákonný
zástupce převzít úkoly osobně od vyučujícího, činí tak po předchozí osobní nebo
telefonické domluvě.
➢ V souvislostech uvedených v předchozích bodech není dovoleno narušovat pracovní
dobu pedagogických pracovníků v době přípravy na vyučování, vlastního vyučování,
výkonu dohledu nad žáky ani v době určené na přestávku v práci.
➢ Termíny třídních schůzek jsou uvedeny na úřední desce školy a na webových stránkách
školy www.zsliptal.cz, nejpozději týden před konáním třídní schůzky jsou zákonní
zástupci upozorněni i přes aplikaci dmSoftware. Telefonní kontakty na školu jsou
uvedeny na webových stránkách školy www.zsliptal.cz.
➢ V případě projednání důležitých změn v prospěchu nebo chování žáka může vyučující
pozvat zákonného zástupce žáka do školy prostřednictvím aplikace dmSoftware.
V případě, že se zákonný zástupce na toto vyzvání nedostaví, opakuje se pozvání
úředním dopisem ředitele školy.
Směrem ke škole
➢ Zákonný zástupce je povinen zajistit pravidelnou docházku svého dítěte do výuky
dle rozvrhu hodin včetně školních akcí.
➢ Zákonný zástupce žáka je povinen oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku
(§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona – jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo
narození, místo trvalého pobytu žáka, údaje o předchozím vzdělávání, údaje o tom,
zda je žák zdravotně postižen, včetně druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn,
údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly
mít vliv na průběh vzdělávání, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo jeho
trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení) a další údaje,
které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto
údajích.
➢ Zákonný zástupce se na vyzvání pedagogických pracovníků osobně účastní
projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka.

Školní řád Základní školy Liptál, okres Vsetín

Omlouvání z vyučování
➢ Žák chodí do školy řádně a včas. Pozdní příchod musí být omluven. Za pozdní příchod
je považován jakýkoliv příchod žáka po zahájení první vyučovací hodiny dopoledního
nebo odpoledního vyučování podle rozvrhu hodin.
➢ Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování
nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, a to jak při prezenční
výuce, tak při distančním vzdělávání.
➢ V případě absence žáka z důvodu nemoci informuje zákonný zástupce žáka školu
nejpozději do tří dnů osobně, telefonicky, prostřednictvím dmSoftware nebo e-mailem.
Po návratu žáka do školy neprodleně zapíše omluvenku do dmSoftware, pokud tak
neučiní do tří dnů, je absence považována za neomluvenou.
➢ Žák může být uvolněn z výuky (návštěva lékaře apod.) jen na základě písemné žádosti
zákonného zástupce napsané předem v aplikaci dmSoftware. Žák může budovu školy
v době vyučování opustit pouze v doprovodu zákonných zástupců nebo osob zákonným
zástupcem pověřených, kteří si žáka vyzvednou ve třídě.
➢ Při častých opakovaných absencích žáka a v případě více než deseti neomluvených
hodin je třídní učitel povinen informovat vedení školy a případně odbor sociálně právní
ochrany dětí.
➢ Žák uvolněný z tělesné výchovy je v hodinách TV přítomen a pomáhá učiteli při
pomocných pracích (měření, zápisy apod.). Pouze v první a poslední hodině může být
z vyučování uvolněn bez náhrady. Uvolnění z výuky povoluje na základě písemné
žádosti rodičů ředitel školy. Písemná žádost musí být doplněna odborným posudkem
nebo doporučením lékaře.
➢ Mimořádná uvolnění žáka z rodinných důvodů nejvíce na dva dny povoluje třídní učitel.
Na tři a více dnů povoluje uvolnění žáka ředitel školy, a to zásadně alespoň týden
předem na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Žádost o uvolnění
podávají zákonní zástupci žáka řediteli školy, kde si zároveň vyzvedávají i tiskopis.
Ředitel školy rozhodne nejpozději do dvou pracovních dnů od podání žádosti a o svém
rozhodnutí informuje třídního učitele, který zajistí informování zákonných zástupců
dítěte a vyučujících.
➢ V odůvodněných případech (podezření ze zanedbávání školní docházky, časté
omlouvání z tělesné výchovy apod.) má škola právo požadovat lékařské potvrzení nebo
jiný úřední doklad potvrzující důvod nepřítomnosti žáka.
➢ Zákonný zástupce může omluvit žáka pouze ze zdravotních nebo závažných rodinných
důvodů, aby působení rodiny a školy v oblasti povinné školní docházky bylo jednotné
(viz školský zákon).
Část IV.
Práva a povinnosti pedagogických pracovníků
➢ Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo:
▪ na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti,
zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany
dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které
jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,
▪ aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu
s právními předpisy,
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▪

na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu
se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,
▪ volit a být voleni do školské rady,
▪ na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.
➢ Pedagogický pracovník je povinen:
▪ vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
▪ chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,
▪ chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám
rizikového chování ve školách a školských zařízeních,
▪ svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima
ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,
▪ ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před
zneužitím data, údaje a osobní údaje žáků 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,
▪ poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte
nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.
Část V.
Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrana
před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
➢ Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky a manipulovat
s nimi. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného
procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením.
➢ Požívání omamných a psychotropních látek (dále jen „OPL“) osobami mladšími 18 let
je v České republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští,
má nárok na pomoc orgánů sociálněprávní ochrany dětí.
▪ V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit
zákonnému zástupci žáka.
▪ Škola je povinna oznámit orgánu sociálněprávní ochrany dětí obecního úřadu
obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá
návykové látky.
▪ Distribuce dle § 187 trestního zákona a šíření OPL dle § 188 trestního zákona je
v České republice zakázána a takové jednání je trestným činem nebo
proviněním. Škola je povinna takový trestný čin překazit a učiní tak v každém
případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu.
▪ V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou
a psychotropní látku, v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové
látky žákem, bude škola postupovat stejně jako v předchozím bodě.
➢ Všichni dodržují pravidla osobní bezpečnosti a bezpečného chování vůči ostatním.
➢ Není dovoleno nosit do budovy školy a na akce pořádané školou věci, které nesouvisí
s výukou a mohly by ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu.
➢ Nepřehlíží se projevy diskriminace, nepřátelství, netolerance, šikany a násilí.
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Vzájemně se k sobě chováme slušně, respektujeme občany jiných ras a národností.
Nejsou povoleny slovní urážky ani jiné způsoby urážlivého chování.
Všichni dodržují pravidla hygieny.
Při všech akcích pořádaných školou mimo její budovu dodržujeme pravidla silničního
provozu.
Na všech akcích pořádaných školou (vycházky, exkurze, besedy, školní výlety,
plavecký výcvik a další akce) dbáme na pravidla bezpečnosti. Žáci se řídí pokyny
vyučujících, dalších zaměstnanců školy nebo jiných oprávněných osob (např.
spoluorganizátorů akcí).
Při práci v učebnách, na školním pozemku a v tělesné výchově se žáci řídí
bezpečnostními pokyny uvedenými v jednotlivých provozních řádech a pokyny
vyučujícího.
Při jakémkoli poranění, úrazu či příznacích onemocnění musí žák ihned informovat
vyučujícího nebo nejblíže dosažitelného dospělého pracovníka školy.
Žákům není dovoleno z bezpečnostních důvodů vylézat na okenní parapety a otevírat
okna v místnostech školy. Okna smí otevírat pouze vyučující, žáci jen na pokyn
vyučujícího a pod jeho dohledem. Žákům není dovoleno otevírat jakákoli okna na WC
a na chodbách. Žákům není dovoleno manipulovat se žaluziemi, jestliže k tomu nejsou
vyzváni vyučujícím.
Část VI.
Nakládání s majetkem školy

➢ Žáci mají právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou
a akcemi pořádanými školou. Jsou přitom povinni řídit se pokyny vyučujících a jiných
oprávněných osob.
➢ Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku školy.
➢ V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být žákům zapůjčeny
technické prostředky školy pro digitální komunikaci (notebook, sluchátka…), tento
majetek je zapůjčen uzavřením smlouvy o výpůjčce.
➢ Je povinností udržovat pořádek i v okolí školy.
➢ Není dovoleno přenášení lavic a židlí mezi jednotlivými učebnami.
➢ Žáci se pečlivě starají o zapůjčené učebnice a svěřené školní potřeby. Předcházejí jejich
poškozování. Poškozené nebo ztracené zapůjčené učebnice žáci na konci školního roku
uhradí. Úhrada bude požadována i v případě ztráty knihy zapůjčené ze žákovské
knihovny.
➢ Každý je zodpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto bude za škodu
požadována náhrada, jestliže byla škoda způsobena úmyslně nebo z nedbalosti.
➢ Veškeré odpadky patří pouze do odpadkových košů.
➢ Dbá se na to, aby nedocházelo k plýtvání vody a elektrické energie.
Pravidla pro používání šatních skříněk
➢ Šatní skříňky jsou určené k odkládání svrchního oblečení, obuvi a cvičebního úboru.
Nejsou určené k odkládání učebnic a sešitů.
➢ Žák si uzamyká skříňku vlastním klíčem před vyučováním do 7:35 hod. a před
odchodem ze školy. V případě neuzamčení skříňky škola neodpovídá za ztrátu věcí.
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➢ Při ztrátě klíče zapůjčí škola náhradní klíč po dobu výroby duplikátu, který bude hradit
žák (zákonný zástupce).
➢ Žák se skříňkou zachází šetrně a udržuje v ní a kolem ní čistotu. Vylepování samolepek,
popisování skříňky, vyrývání nápisů nebo obrázků bude považováno za závažný
přestupek proti školnímu řádu. V případě úmyslného poškození skříňky hradí viník
náklady na opravu.
➢ Žák je povinen otevřít skříňku zaměstnanci školy (např. při kontrole její čistoty,
provozuschopného stavu apod.).
Část VII.
Vnitřní režim školy
Provoz školy a zpřístupnění prostor
➢ Budova školy se pro zaměstnance školy otevírá v 7:00 hodin, provoz ve školní budově
končí ve 21:00 hodin.
➢ Pro žáky je budova školy zpřístupněna od 7:25 hodin do 15:00 hodin, od 15:00 hodin je
přístup do školy umožněn žákům pouze k organizované činnosti. Pokud činnost nenavazuje
přímo na konec vyučování, vpouští žáky do školy pověřená osoba, která vede činnost.
➢ Provoz tělocvičny školy je od 7:45 hodin do 21:00 hodin.
➢ Provoz školní družiny je zajišťován od 6:30 do 7:30 hod. a od 11:25 hodin do 16:30 hodin.
➢ V době školních prázdnin, ve dnech státních svátků a v době volných dnů vyhlášených
ředitelem školy jsou prostory školy a školní družiny pro žáky a veřejnost uzavřeny, pokud
ředitel školy neurčí jinak.
➢ Zákonní zástupci, prarodiče nebo jiné osoby doprovázející žáky před vyučováním do školy,
vstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů v budově školy pouze do prostorů
žákovských šaten. Stejně postupují při odvádění žáků po vyučování, kdy čekají na svoje
děti výhradně ve výše uvedených prostorách.
➢ Při vyzvednutí žáka z vyučování (např. pro návštěvu lékaře apod.) nevstupuje zákonný
zástupce do budovy školy bez ohlášení. Ohlásí se domovním telefonem u hlavního vchodu.
V takovém případě si po vpuštění do budovy vyzvedne žáka přímo ze třídy.
➢ Cizí osoby mají do školy přístup pouze tehdy, ohlásí-li se v kanceláři u vedení školy nebo
je jejich přítomnost ve škole předem projednána a dohodnuta.
Délka vyučovacích hodin, přestávek, rozvrh zvonění a způsob výuky
➢
➢
➢
➢
➢

Vyučovací hodiny na škole probíhají podle rozvrhu hodin schváleného ředitelem školy.
Začátek vyučování je stanoven na 7:45 hodin.
V budově školy je zajišťováno zvonění ve všech jejích prostorách.
Délka vyučovací hodiny je 45 minut.
Délky přestávek jsou deset minut, po 5. vyučovací hodině jsou délky přestávek pět minut,
po 2. vyučovací hodině je přestávka v délce 20 minut.
➢ Žáci školy mohou mít v jednom sledu maximálně šest vyučovacích hodin.
➢ Předměty, u nichž to umožňuje charakter výuky, mohou být zařazovány jako dvouhodinové
bloky. Dvouhodinový blok se skládá ze dvou po sobě jdoucích vyučovacích hodin stejného
předmětu, které jsou po 45 minutách odděleny přestávkou.
➢ Způsob výuky pro žáky docházející do školy je tradiční. Do školy mohou být zařazeni i žáci
plnící školní docházku zvláštním způsobem a individuálně vzdělávaní žáci.
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Sled vyučovacích hodin a přestávek
1. vyučovací hodina 745 – 830
2. vyučovací hodina 840 – 925
3. vyučovací hodina 945 – 1030
4. vyučovací hodina 1040 – 1125
5. vyučovací hodina 1135 – 1220
6. vyučovací hodina 1225 – 1310
7. vyučovací hodina 1315 – 1400
8. vyučovací hodina 1405 – 1450
9. vyučovací hodina 1500 - 1545
10. vyučovací hodina 1550 - 1635

přestávka
přestávka
přestávka
přestávka
přestávka
přestávka
přestávka
přestávka
přestávka

830 – 840
925 – 945
1030 – 1040
1125 – 1135
1220 – 1225
1310 – 1315
1300 – 1405
1450 – 1500
1545 – 1550

polední přestávka 1220 – 1310
Režim při akcích mimo školu
➢ Při akcích mimo školu zajišťují učitelé nebo zaměstnanci školy dohled 15 minut před
stanovenou dobou shromáždění. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce
prokazatelně oznámí pedagogičtí pracovníci zajišťující dohled nejméně dva dny předem
zákonným zástupcům prostřednictvím aplikace dmSoftware.
➢ Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy
mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog
pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním
fyziologickým potřebám žáků.
➢ Při přecházení žáků na místa vyučování či jiné akce mimo budovu školy se žáci řídí
pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovými akcemi
doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd,
lyžařské kurzy a školy přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci
předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují řádu těchto
zařízení a dbají všech pokynů pracovníků těchto zařízení. Za dodržování
bezpečnostních předpisů odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy.
➢ Součástí výuky je také předplavecká a plavecká výuka a lyžařský výcvik. Do výuky
mohou být zařazeny i další aktivity jako bruslení, cyklistika, pobyt v přírodě atd. Těchto
aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají
škole písemné potvrzení.
➢ Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně
klasifikace na vysvědčení. Pro závažnou nekázeň na těchto akcích může být žák
při pořádání dalších akcí vyřazen a bude mu ve škole určen náhradní program.
Část VIII.
Závěrečná ustanovení
Platnost školního řádu
➢ Tento školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 30. srpna 2021.
➢ Tento školní řád byl schválen Školskou radou Základní školy Liptál, okres Vsetín dne
30. srpna 2021.
➢ Tento školní řád je účinný od 1. září 2021 a vydává se na dobu neurčitou.
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➢ Se školním řádem jsou povinni se seznámit a dodržovat ho všichni žáci a zaměstnanci
školy.
➢ Se školním řádem jsou seznámeni zákonní zástupci žáků.
➢ Součástí Školního řádu jsou přílohy, které jsou uvedeny v seznamu příloh.
➢ Případné změny a dodatky školního řádu podléhají schválení Školské rady Základní
školy Liptál, okres Vsetín.
➢ S veškerými změnami budou žáci školy, jejich zákonní zástupci i zaměstnanci
seznámeni.
Přílohy
➢ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Mgr. Hana Burdová, ředitelka
Základní školy Liptál, okres Vsetín
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Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Cílem každého hodnocení žáků je poskytnutí zpětné vazby, kdy si žák ověří, co se naučil,
v čem se zlepšil. Hodnocení by mělo vést k pozitivní motivaci. Při hodnocení se učitel musí
soustředit na individuální pokrok u každého žáka.
Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je jednoznačné, srozumitelné,
srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné a všestranné. Vychází z posouzení míry
dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů
školního vzdělávacího programu.
Pro celkové hodnocení používáme klasifikaci, pouze na žádost rodičů a doporučení
pedagogicko-psychologické poradny se u žáků se specifickými poruchami učení použije slovní
hodnocení.
Obecná pravidla hodnocení
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪

při celkové klasifikaci učitelé přihlížejí k věkovým zvláštnostem žáků i k tomu, že žák
mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat ve svých výkonech vzhledem k jisté
indispozici,
při hodnocení žáků, při průběžné i celkové klasifikaci, uplatňují učitelé přiměřenou
náročnost a pedagogický cit vůči žákovi,
podklady pro klasifikaci učitelé získávají soustavným sledováním žákových výkonů,
jeho připraveností na vyučování, různými druhy zkoušení (písemným, ústním,
praktickým, pohybovým…), do celkového hodnocení v daném předmětu mohou být
zahrnuty i mimořádné výsledky, kterých žák dosáhl v olympiádách, soutěžích, či jiných
aktivitách,
učitelé jsou povinni oznámit žákům výsledky každé klasifikace, klasifikaci zdůvodnit
a poukázat na klady i zápory hodnocených projevů, výkonů a výtvorů, po ústním
zkoušení oznamují učitelé hodnocení ihned, hodnocení písemných projevů žáků oznámí
učitelé nejpozději do deseti dnů po jejich dokončení,
na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky žáka, kterých
dosáhl během celého klasifikačního období, stupeň klasifikace se neurčuje na základě
průměru za příslušné období,
z předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období
učitelé po vzájemné dohodě,
písemnou práci z učiva za delší období přesahující 20 minut mohou žáci psát v jednom
dni pouze jednu, proto takovéto práce oznámí učitelé žákům nejméně jeden týden
předem a ostatní vyučující informuje zápisem termínu do třídní knihy.

Způsob získávání podkladů pro hodnocení
Podklady pro hodnocení žáků získávají učitelé zejména soustavným sledováním výkonů žáka
v průběhu vyučování, různými způsoby prověřování vědomostí, dovedností a návyků (písemné,
ústní, praktické, pohybové…), analýzou výsledků aktivit žáků, ale také konzultacemi
s ostatními učiteli.
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Hlavní zásady pro ústní zkoušení:
▪
▪
▪
▪

za ústní zkoušení je považováno rozsáhlejší prověření znalostí před celou třídou nebo
posouzení několika dílčích odpovědí v lavici,
ústní zkoušení musí probíhat před ostatními spolužáky,
rozsah a délka ústního zkoušení musí odpovídat věku a individuálním zvláštnostem
žáka,
ústní zkoušení nesmí zabírat převážnou část vyučovací hodiny a nesmí být na úkor
efektivnosti vyučovací hodiny.

Hlavní zásady pro písemné zkoušení:
▪
▪
▪
▪
▪

za písemné zkoušení se považuje samostatný písemný projev žáka,
písemné zkoušení, pro jehož vypracování potřebuje průměrný žák dobu delší než 20
minut, je přípustné pouze v českém jazyce, cizím jazyce a matematice, a to maximálně
v délce 45 minut,
u ostatních předmětů s převahou teoretického zaměření nesmí tato doba přesáhnout
hranici 20 minut,
žáci mohou v jednom dni absolvovat pouze jedno písemné přezkoušení v rozsahu
delším než 20 minut,
na I. stupni je nepřípustné v českém jazyce a matematice písemné zkoušení delší
než 25 minut, v ostatních předmětech více než 15 minut.

Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období
se hodností kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období, stupeň
prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období.
Klasifikační stupeň určí učitel, který příslušný předmět vyučuje. Při dlouhodobějším pobytu
žáka mimo školu (např. lázeňské léčení, léčebné pobyty…) respektuje učitel známky žáka, které
škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn, a tudíž se žák znovu nepřezkušuje.
Případy zaostávání žáků v učení či nedostatky v jejich chování se projednávají
na pedagogické radě. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče
vyučující předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem.
Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní učitele s doporučeními pedagogickopsychologické poradny případně jiných institucí, které mají vztah ke způsobu hodnocení
a klasifikace žáka.

Hodnocení a klasifikace v předmětech s převahou naukového zaměření
Stupeň 1
(VÝBORNÝ)
Žák samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti, myslí logicky správně,
ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a přesně, chápe
vztahy mezi nimi a smysluplně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích
oblastí. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný, účinně se zapojuje do diskuze,
je schopen samostatně studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí.
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Plně respektuje demokratické principy, uvědoměle a aktivně pracuje v týmu, jeho působení
je velmi přínosné, je téměř vždy schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.
Stupeň 2
(CHVALITEBNÝ)
Žák s menšími podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti, myslí správně,
v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost, ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy,
definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi a s menšími
chybami propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Ústní a písemný
projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, kvalita výsledků je
zpravidla bez podstatných nedostatků. Zapojuje se do diskuze, je schopen s menší pomocí
studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí.
Respektuje demokratické principy, v podstatě uvědoměle a aktivně pracuje pro tým, jeho
působení je přínosné, je většinou schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.
Stupeň 3
(DOBRÝ)
Žák se v uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností dopouští chyb, uplatňuje poznatky
a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele, má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti
a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí, s většími
chybami propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Podstatnější
nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat, jeho myšlení je vcelku správné, ale
málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. Částečně se zapojuje do diskuze, je schopen
studovat podle návodu učitele.
Občas nerespektuje demokratické principy, v týmu pracuje ne příliš aktivně, jeho působení je
přínosné v menší míře, je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.
Stupeň 4
(DOSTATEČNÝ)
U žáka se v uplatňování osvojených poznatků a dovedností vyskytují závažné chyby, při
využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný, žák má v ucelenosti,
přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery, chybně propojuje
do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. V logice myšlení se vyskytují
závažné chyby, myšlení není tvořivé, jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky
ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, málo se zapojuje do diskuze. Závažné chyby dovede žák
s pomocí učitele opravit, při samostatném studiu má velké těžkosti.
Demokratické principy respektuje jen občas, práce v týmu se pouze účastní, jeho působení
není příliš přínosné, sebehodnocení a hodnocení ostatních členů je schopen málokdy.
Stupeň 5
(NEDOSTATEČNÝ)
U žáka se v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností vyskytují velmi závažné chyby,
při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty
učitele, žák si požadované poznatky neosvojil, nesmyslně propojuje do širších celků poznatky
z různých vzdělávacích oblastí. Neprojevuje samostatnost v myšlení, v ústním a písemném
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projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti, i výstižnosti, nezapojuje se do diskuze,
chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.
Vůbec nerespektuje demokratické principy, nepracuje pro tým, svou činností narušuje
spolupráci, jeho působení není pro tým přínosné, správného sebehodnocení a hodnocení
ostatních členů není schopen.

Hodnocení a klasifikace v předmětech s převahou výchovného zaměření
Stupeň 1
(VÝBORNÝ)
Žák je v činnostech velmi aktivní, pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní
předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí, vždy používá bezpečně a účinně materiály, nástroje
a vybavení, jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný. Osvojené
vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Aktivně se zajímá o umění a estetiku. Jeho
tělesná zdatnost má vysokou úroveň.
Stupeň 2
(CHVALITEBNÝ)
Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které
úspěšně rozvíjí, používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, jeho projev je
esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Osvojené vědomosti, dovednosti
a návyky aplikuje méně tvořivě. Má zájem o umění a estetiku. Je tělesně zdatný.
Stupeň 3
(DOBRÝ)
Žák je v činnostech méně aktivní, samostatný a pohotový, nevyužívá dostatečně své
schopnosti v individuálním a kolektivním projevu, materiály, nástroje a vybavení používá
bezpečně a účinně pouze někdy, 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 aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu.
Stupeň 4
(DOSTATEČNÝ)
Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý, rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo
uspokojivé, materiály, nástroje a vybavení většinou nepoužívá bezpečně a účinně, úkoly řeší
s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje
velmi malý zájem a snahu.
Stupeň 5
(NEDOSTATEČNÝ)
Žák je v činnostech převážně pasivní, rozvoj jeho schopností je neuspokojivý, materiály,
nástroje a vybavení nepoužívá téměř nikdy bezpečně a účinně, jeho projev je většinou chybný
a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat.
Neprojevuje zájem o práci.
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Hodnocení chování
Stupeň 1
(VELMI DOBRÉ)
Žák respektuje ustanovení školního řádu a osvojil si základní pravidla společenského chování,
která dodržuje ve škole i na veřejnosti. Projevuje dobrý vztah ke všem pracovníkům školy
i spolužákům. Ojediněle se může dopustit méně závažných přestupků proti školnímu řádu.
Stupeň 2
(USPOKOJIVÉ)
Žák se dopustil závažného přestupku nebo se dopouští opakovaně méně závažných přestupků
proti ustanovení školního řádu a pravidlům společenského soužití ve škole i na veřejnosti. Mezi
méně závažné přestupky patří i neplnění si základních školních povinností. Žák je však
přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.
Stupeň 3
(NEUSPOKOJIVÉ)
Žák se dopouští závažných přestupků proti školnímu řádu, nerespektuje pravidla
společenského soužití a porušuje právní normy. Přes udělení opatření k posílení kázně
pokračuje
v
asociálním
chování
a
nemá
snahu
své
chyby
napravit.
O udělení 2. nebo 3. stupně z chování rozhoduje ředitel školy na základě projednání
v pedagogické radě, a to na základě návrhu třídního učitele. Třídní učitel je povinen předjednat
před pedagogickou radou návrh na snížení známky z chování s ostatními pedagogickými
pracovníky, kteří daného žáka učí.

Výchovná opatření
Pochvaly:
▪
▪
▪

▪
▪
▪

drobné pochvaly uděluje každý pedagogický pracovník bezprostředně po vzniku
důvodu pro jejich udělení a zaznamená je do informačního deníku,
třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních
pracovníků školy po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění
za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající svědomitou úspěšnou práci,
ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné
právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu
nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy,
záslužný nebo statečný čin a za dlouhodobou svědomitou a úspěšnou práci,
udělení pochvaly třídního učitele se zaznamenává do dokumentace školy a do
informačního deníku
žáka, a to bezprostředně po jejím udělení,
udělení pochvaly ředitele školy se zaznamenává do dokumentace školy a na vysvědčení
za pololetí, v němž byla udělena.
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Opatření k posílení kázně
Při návrhu udělení opatření k posílení kázně nebo snížené známky z chování přihlíží třídní
učitel zejména:
▪
▪

k závažnosti přestupku, k jeho četnosti a opakování,
k hodnocení žáka ostatními pedagogickými pracovníky, k charakteru a četnosti zápisů
v informačním deníku, které mají vliv na posouzení chování žáka,
▪ k tomu, zda v předchozím klasifikačním období již žákovi bylo uděleno některé
z opatření na posílení kázně nebo zda mu byla snížena známka z chování,
▪ za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně.
Třídní učitelé jsou povinni, pokud je to možné, včas prokazatelným způsobem informovat
zákonné zástupce o problémech jejich dítěte, které by mohly vést k udělení opatření k posílení
kázně nebo k snížení známky z chování.
Učitelé jsou povinni, pokud je to možné, včas informovat třídní učitele o problémech žáka,
které by mohly vést k udělení opatření k posílení kázně nebo k snížení známky z chování.

NAPOMENUTÍ TŘÍDNÍHO UČITELE
Napomenutí uděluje třídní učitel, a to bezprostředně po přestupku. O udělení napomenutí
informuje ředitele školy. Rodičům je napomenutí oznámeno prostřednictvím zápisu
v informačním deníku.

DŮTKA TŘÍDNÍHO UČITELE
Důtku třídního učitele uděluje třídní učitel po předchozím projednání s ředitelem školy
a s vyučujícími, kteří daného žáka učí, a to bezprostředně po přestupku. O udělení důtky jsou
rodiče informováni dopisem, jehož součástí je přesný důvod udělení. V případě, že před
udělením důtky nepředcházelo udělení nižšího kázeňského opatření, které bylo za stejné nebo
obdobné přestupky, je třídní učitel povinen udělení důtky osobně projednat s rodiči.

DŮTKA ŘEDITELE ŠKOLY
Důtku ředitele školy uděluje ředitel školy na základě návrhu třídního učitele, který návrh
nejdříve projednal s ostatními vyučujícími, a to po projednání na pedagogické radě. O udělení
důtky jsou rodiče informováni dopisem, jehož součástí je přesný důvod udělení. V případě,
že před udělením důtky nepředcházelo udělení nižšího kázeňského opatření, které bylo za stejné
nebo obdobné přestupky, je třídní učitel povinen udělení důtky osobně projednat s rodiči.

Hodnocení práce v zájmových útvarech
Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí na vysvědčení
stupni:
-

PRACOVAL ÚSPĚŠNĚ,
PRACOVAL.
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Celkové hodnocení
PROSPĚL S VYZNAMENÁNÍM
Žák prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném povinném i volitelném předmětu školního
vzdělávacího programu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm horším než chvalitebný,
průměr z povinných a volitelných předmětů nepřesáhne hodnotu 1,5 a jeho chování je velmi
dobré.
PROSPĚL
Žák prospěl, není-li v žádném z povinných i volitelných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu nedostatečný.
NEPROSPĚL
Žák neprospěl, je-li v některém povinném nebo volitelném předmětu školního vzdělávacího
programu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný.

Postup do dalšího ročníku
Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech
předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů, z nichž byl
uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák I. stupně základní školy, který již v rámci I. stupně
opakoval ročník, a žák II. stupně základní školy, který již v rámci II. stupně opakoval ročník,
a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

Dodatečná zkouška
Dodatečnou zkoušku koná žák, který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny
na konci prvního pololetí. Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace
mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí, ve výjimečných
případech do konce klasifikačního období za druhé pololetí. Žák, který nemohl být klasifikován
pro závažné objektivní příčiny na konci druhého pololetí, koná dodatečnou zkoušku v termínu,
který určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena do 31. srpna příslušného
školního roku, nejpozději do 15. října. Do té doby žák navštěvuje podmíněně vyšší ročník. Žák,
který z vážných důvodů nemohl být klasifikován ani do 15. října, opakuje ročník.
Dodatečnou zkoušku vykonává i žák, který podle posouzení vyučujícího nemá v daném
předmětu dostatečný počet známek ve srovnání s ostatními žáky třídy z důvodu vysoké
absence. O dodatečné zkoušce rozhoduje pedagogická rada na návrh vyučujícího daného
předmětu.
Komisionální přezkoušení
Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci
prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy bylo žákovi vydáno vysvědčení,
požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení. Přezkoušení provede komise do deseti dnů.
Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy, v případě, že je vyučujícím
daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 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
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školy, zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen,
popřípadě jiný vyučující daného předmětu a přísedící, kterým je jiný vyučující daného
předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím
programem pro základní vzdělávání.
Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek
přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením
podle § 15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3. 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.
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. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy
v souladu se školním vzdělávacím programem. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost
vykonat opravnou zkoušku.
O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.

Opravná zkouška
Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy, v případě, že je vyučujícím daného
předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. Žák koná opravnou zkoušku v případě,
že byl na konci druhého pololetí klasifikován stupněm nedostatečně nejvýše ve dvou
předmětech. Žák může v jednom dnu skládat pouze jednu opravnou zkoušku.
Termíny opravných zkoušek určí ředitel školy tak, aby byly vykonány nejpozději
do 31. srpna. Pokud se žák v tomto termínu z vážných důvodů nemůže k opravné zkoušce
dostavit, lze povolit vykonání opravné zkoušky nejpozději do 15. září. Do té doby žák
navštěvuje podmínečně nejbližší vyšší ročník.
O termínu konání opravné zkoušky informuje třídní učitel písemně zákonného zástupce. Žák,
který se bez vážných důvodů ve stanoveném termínu k opravné zkoušce nedostaví a do dvou
dnů se neomluví, je klasifikován z daného předmětu stupněm prospěchu nedostatečný.
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