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Školní řád ZŠ Dolní Benešov 

 
1.1 Práva žáků 

 

Žáci mají právo: 

 na vzdělání podle školního vzdělávacího programu a na přístup k informacím o 

průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

 na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností, 

 jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči 

v rámci možností školy, 

 zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků (třídní samospráva, žákovský 

parlament), volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se 

obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními 

těchto samosprávných orgánů zabývat, 

 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich 

vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich 

věku a stupni vývoje, své připomínky může vznést prostřednictvím zákonných 

zástupců nebo přímo řediteli školy, 

 na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání 

podle školního vzdělávacího programu, 

 na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní 

výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku, 

 na ochranu před všemi formami sociálně patologických jevů, před fyzickým nebo 

psychickým násilím, nedbalým zacházením, 

 na svobodu ve výběru kamarádů, 

 na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny, 

 na respektování svého soukromí, 

 na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku, 

 na poskytnutí pomoci vyučujícího v případě, že se ocitne v nesnázích, neporozuměl 

učivu nebo potřebuje doplnit své znalosti či dovednosti, 

 požádat o pomoc či radu kohokoliv z pracovníků školy, 

      jestliže se cítí z jakéhokoliv důvodu v nepohodě či tísni.  

 

 

1.2 Povinnosti žáků 

 

Žáci mají povinnost: 

 docházet do školy a řádně se vzdělávat, 

 účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásili, 

 dodržovat školní řád, pravidla, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a 

bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 

 plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, popř. dalších zaměstnanců školy 

vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem, 

 svá mínění a názory vyjadřovat vždy slušným způsobem, 

 chránit zdraví své i zdraví spolužáků a pracovníků školy. 
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1.3 Práva a povinnosti rodičů (zákonných zástupců) 

 

Rodiče (zákonní zástupci) mají právo: 

 na informace o chování a prospěchu svého dítěte u vyučujících a třídních učitelů v 

určených konzultačních hodinách nebo po předchozí domluvě i v jinou dobu, není 

dovoleno narušovat v této souvislosti vyučování, 

 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání 

žáka, 

 volit a být voleni do školské rady. 

 

Rodiče (zákonní zástupci) žáka jsou povinni: 

 zajistit řádnou a pravidelnou docházku do školy, 

 každou nepřítomnost žáka písemně omluvit prostřednictvím omluvného listu 

neprodleně po ukončení absence. V případě nepředvídané absence jsou povinni 

oznámit důvod nepřítomnosti žáka osobně nebo telefonicky nejpozději do tří 

kalendářních dnů třídnímu učiteli nebo na sekretariátu školy. Při předem známé 

absenci je zákonný zástupce žáka povinen podat písemnou žádost o uvolnění. Jednu 

vyučovací hodinu omlouvá učitel příslušného předmětu, 1-3 dny třídní učitel a více 

než 3 dny ředitel školy. Třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání 

s ředitelem školy požadovat omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem. Lékařské 

vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka, 

 doložit žádost o osvobození žáka z vyučování tělesné výchovy posudkem vydaným 

dětským nebo odborným lékařem, 

  seznámit se se školním řádem, 

 dostavit se na výzvu školy k projednání závažných skutečností týkajících se 

vzdělávání a chování žáka, spolupracovat se školou při řešení případných problémů, 

které se při vzdělávání vyskytnou, 

 informovat školu o zdravotním stavu žáka, specifických zdravotních obtížích nebo 

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

 oznámit škole změny v osobních údajích žáka (např. bydliště, telefonní kontakt, 

zdravotní pojišťovna). 

 

 

 

2.  Provoz a vnitřní režim školy 

 

2.1 Docházka do školy a provoz školy 

 

 Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účast na vyučování 

nepovinných předmětů je pro zařazené žáky povinná. 

 Vyučování začíná v 8.00 hod. 

 Žáci přicházejí do školy včas, ve třídě však musí být 5 minut před začátkem 

vyučování. Škola se otevírá v 7.40. Do té doby zodpovídají za žáky zákonní zástupci. 

Žákům je zakázán bez povolení pobyt v areálu školy a na školním hřišti. Školnice 

může dříve zpřístupnit budovu dojíždějícím žákům. Žáci si odloží oděv a obuv 

v šatnách či šatních skříňkách, přezují se do vhodných přezůvek a v 7.45 odcházejí do 

tříd. 
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 Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek: 

 

               

 hodina přestávka 

0.   7:00 - 7:45  7:45 - 8:00 

1.   8:00 - 8:45   8:45 - 8:55 

2.    8:55  - 9:40   9:40 - 10:00 

3. 10:00 - 10:45             10:45 -10:55 

4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50 

5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45 

6. 12:45 - 13:30  

7. 13:15 - 14:00 14:00 - 14:10 

8.  14:10 - 14:55  

 

 Pro vstup a k odchodu ze školy používají stanovený vchod. Je zakázáno se vzdalovat 

v době vyučování a o přestávkách z budovy a mimo prostory školy. 

 Při pozdějším zahájení vyučování, před odpoledním vyučováním a při ostatních 

činnostech čekají žáci na určeném místě. 

 O malých přestávkách žáci neopouštějí budovu školy. O velkých přestávkách dle 

rozhodnutí dozírajícího učitele pobývají žáci za vhodného počasí na školním dvoře. 

 O přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním neopouštějí-li žáci areál 

školy, řídí se pokyny dozírajícího učitele. 

 Do jiných tříd přecházejí ukázněně se všemi svými věcmi se zazvoněním na hodinu. 

Vstup do tělocvičny a odborných učeben je dovolen jen za přítomnosti učitele. 

Nezdržují se v šatnách ani o polední přestávce. 

 Po skončení vyučování opouštějí žáci třídu společně po uklizení svého místa 

v doprovodu učitele.  

 Žáci nestravující se ve školní jídelně, opustí školu ihned po skončení vyučování. Žáci, 

kteří obědvají ve školní jídelně, opouštějí školu ihned po obědě. 

 Dojíždění žáků do školy na kole tento školní řád neřeší a škola nezodpovídá za možný 

úraz žáků v souvislosti s koly, ztráty či poškození kol. 

 V době mimo vyučování mohou žáci pobývat ve škole jen se souhlasem třídního 

učitele, popř. jiného vyučujícího. 

 Školní družina je v provozu ráno od 6:30 do 7:45 hod. na ČŠ a v odpoledních 

hodinách od 11:40 do 16:30 hod. v budově Hájecká 66, v Zábřehu do 15:30. Pravidla 

provozu řeší Řád školní družiny. 

 Cizí osoby ohlásí svůj vstup do budovy prostřednictvím dveřního videotelefonu a 

vyčkají pokynu příslušného pracovníka školy. 

 

2.2 Vnitřní režim školy 

 

 Žáci dodržují zásady společenského chování. Zdraví všechny dospělé osoby ve škole 

pozdravem „Dobrý den“. 

 Po zvonění na vyučovací hodinu se žáci zdržují na svém místě ve třídě. 

 Učitele vstupujícího do třídy zdraví povstáním. 

 Nemá-li žák vypracován domácí úkol nebo zapomněl pomůcku, omluví se 

vyučujícímu na začátku hodiny. 
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 Žák se aktivně účastní vyučování a nenarušuje nevhodně průběh vyučovacích hodin. 

 U otevřených oken se žáci nezdržují, nevyklánějí se a nevyhazují z oken žádné 

předměty, nesedí na okenním parapetu, nemanipulují s žaluziemi. 

 Na schodišti chodí vpravo. 

 Na WC udržují žáci čistotu, šetrně zacházejí s toaletními potřebami, nezdržují se 

bezdůvodně v prostorách WC. 

 Do kanceláře ředitele, zástupkyně ředitele, výchovného poradce, sborovny a kabinetů 

smějí žáci vstupovat pouze na vyzvání. 

 Je zakázáno v době pobytu ve škole používat mobilní telefony. Lze je použít pouze 

v nutných případech po domluvě s vyučujícím či dozorem. Totéž platí i pro další 

multimediální techniku ( MP3, MP4, digitální fotoaparáty, atd.). Je zakázáno 

fotografování a pořizování audiovizuálních záznamů bez souhlasu vyučujícího. 

 Do školy nesmí žáci nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo 

ohrožovat mravní výchovu. Nesmí také nosit cenné předměty, které nepotřebují k 

výuce a větší obnosy peněz.  Za ztrátu výše uvedených věcí škola neodpovídá.  

 Žáci konající službu ve třídě o přestávkách utírají tabuli, zajišťují křídy, při přechodu 

žáků do jiné učebny odpovídají za pořádek ve třídě, při zahájení první vyučovací 

hodiny ohlásí vyučujícímu nepřítomné žáky. 

      Nepřítomnost učitele v hodině oznámí po deseti minutách zástupci ředitele školy. 

 V jídelně se řídí žáci řádem jídelny a pokyny dozírajících učitelů. 

 Oděv, obuv a aktovky si řádně odkládají v šatně u jídelny nebo ve skříňkách. 

 Nezdržují se déle v jídelně ani v prostorách budovy. 

 Žáci navštěvující ŠD přicházejí a odcházejí do školní jídelny dle pokynů vychovatelky 

ŠD. 

 Při akcích mimo školu se žáci řídí školním řádem a pokyny doprovázejících osob. 

Svým chováním vhodně reprezentují školu. 

 

 

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

 

 Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby 

neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob. 

 Škola neodpovídá za bezpečnost žáků při cestě do školy a ze školy. 

 Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, elektroinstalací a hasicími 

přístroji bez dozoru učitele. Žák nemanipuluje s vybavením odborných pracoven, 

s uloženými exponáty a modely.  

 Ve všech prostorách školy není žákům povoleno používání chemických prostředků k 

čistění oděvů a přechovávání jakýchkoliv chemikálií, hořlavin a těkavých látek. 

 Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno přinášet či používat 

nebezpečné nebo zdraví ohrožující věci. 

 Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy a na školních akcích je zakázáno kouřit. 

Porušení zákazu kouření i přinášení cigaret (včetně elektronických cigaret) do školy je 

považováno za zvlášť závažné porušení školního řádu.   

 Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy a na školních akcích je zakázáno 

nošení, držení, distribuce a užívání alkoholu, omamných a psychotropních látek.  

 Žáci nesmí vstupovat do školy a školních prostor pod vlivem alkoholu nebo těchto 

látek. Porušení tohoto zákazu je považováno za zvláště závažné porušení školního 

řádu 
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 Projevy násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod. jsou přísně zakázány a 

jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. 

 V dílnách, na školním pozemku, v tělocvičně, školním hřišti a odborných pracovnách 

se žáci řídí bezpečnostními předpisy, s nimiž je učitelé seznámili na počátku školního 

roku. 

 Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě 

nebo hřišti, jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z 

vyučujících. 

 Při přesunu žáků na akce mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a 

pokyny doprovázejících osob. 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. 

 

 

4.  Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 

 

 Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami, školním majetkem a 

technickým vybavením školy.  Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, 

žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu zákonní zástupci žáka, který 

poškození způsobil.  

 Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí. 

 Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba 

odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě. 

 
 

             

 
V Dolním Benešově 1. 9. 2020     Mgr. Leon Hahn 

               ředitel školy 


