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Obecná ustanovení 

 

Školní řád je vydán na základě ustanovení § 30 odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 

vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.  

  

Školní řád upravuje:  

a) podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti  

o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy, 

b) provoz a vnitřní režim školy, 

c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, 

d) podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků, 

e) pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která vzhledem k svému rozsahu tvoří jeho 

samostatnou přílohu. 

Veškerá ustanovení tohoto školního řádu jsou v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb.,   

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky 

č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. 
 

 

 I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 

a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole 

 

A. Práva a povinnosti žáků 
 

1. Žáci mají podle školského zákona právo: 

a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, 

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v 

nich a jejich prostřednictvím se obracet 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, 
d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž 

jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, 

e) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského 

zákona. 
 

2. Žáci jsou podle § 22 odst. 1 školského zákona povinni: 

a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, 

b) dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli 

seznámeni, 

c) plnit pokyny  zaměstnanců školy, vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. 
 

3. Žáci chodí do školy vhodně a čistě upraveni a oblečeni. 
4. Žáci chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin (nejpozději 5 minut před zahájením 

vyučování) a účastní se podle pokynů vyučujících činností organizovaných školou. Účast ve 

vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků v rámci školní družiny a 

školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. 

5. Žáci se řádně a systematicky připravují na vyučování. 

6. Žáci se ve škole chovají slušně k dospělým i ke spolužákům, dbají pokynů zaměstnanců školy, 

dodržují školní řád, vnitřní (provozní) řád školní jídelny. Chovají se tak, aby neohrozili zdraví 

svoje, ani zdraví jiných osob. 
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7. Žáci jsou povinni řídit se pravidly společenského chování a jednání. Ve škole žák nemůže užívat 

pokrývku hlavy, vyjma případů, kdy je pokrývka hlavy projevem náboženského přesvědčení či 

víry, ke které se žák hlásí, nebo kdy je odůvodněna zdravotním stavem žáka. 

8. Žáci, kteří jezdí do školy na řádně vybaveném kole a s povinnou výbavou cyklisty (přilba), 

uzamykají kolo po příjezdu k budově školy ke stojanu na kola. V areálu školy žák kolo vede po 

chodníku. Za kolo nepřebírá škola odpovědnost. 

9. Třídní učitel nebo ředitel školy může v souladu s § 31 školského zákona udělit či uložit žákovi 

pochvalu nebo kázeňské opatření. Při porušení pravidel stanovených tímto školním řádem lze 

podle závažnosti porušení uložit žákovi: 

a) napomenutí třídního učitele, 

b) důtku třídního učitele, 

c) důtku ředitele školy. 

Bližší podrobnosti pro udělení výchovných opatření stanoví Pravidla pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků, která jsou samostatnou přílohou školního řádu. 

10. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy podle § 31 

odst. 3 školského zákona považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto 

zákonem. 
 

B. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků 
 

1. Zákonní zástupci žáků mají podle § 21 odst. 2 školského zákona právo: 

a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, 

b) volit a být voleni do školské rady, 

c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich, jejich 

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

a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, 

d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, která se týkají podstatných záležitostí vzdělávání žáků, 

přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost, 

e) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského 

zákona. 
 

2. Zákonní zástupci žáků jsou podle § 22 odst. 3 školského zákona povinni: 

a) zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy, 

b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se 

vzdělávání a výchovy dítěte, 

c) informovat školu o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a jejích případných změnách  

a o zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na 

průběh vzdělávání,   

d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku 

nepřítomnosti žáka (§ 50 odst. 1 školského zákona) v souladu s následujícími podmínkami: 

 zákonný zástupce žáka informuje třídního učitele o důvodu a předpokládané době nepřítomnosti 

žáka ve škole neprodleně telefonicky nebo osobně 

 při návratu žáka do školy sdělí zákonný zástupce důvody a délku jeho nepřítomnosti 

prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce, omluvenku předloží žák třídnímu učiteli 

ihned po návratu do školy 

 odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný jen na základě písemné omluvy rodičů: 

o uvolnění na jednu hodinu žádá žák vyučujícího, o uvolnění na více hodin třídního učitele, 

o uvolnění na jeden den žádá žák třídního učitele, 

o uvolnění na více dní žádá zákonný zástupce žáka písemně ředitele školy 

 v odůvodněných případech může škola na základě dohody s ošetřujícím lékařem požadovat od 

zákonného zástupce žáka na omluvu nepřítomnosti žáka ve škole lékařské potvrzení, 

e) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro 

průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích: 

 jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu 

 údaje o předchozím vzdělávání 
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 údaje o tom, zda je dítě zdravotně postižené (včetně údaje o druhu postižení) nebo zdravotně 

znevýhodněné  

 jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování 

písemností a telefonické spojení. 

 

 

II. Provoz a vnitřní režim školy 

 

A. Vnitřní režim školy 
 

1. Vyučování začíná v 8,00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu začíná nejdříve 

v 7,00 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek, které 

je přílohou tohoto řádu. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Přestávky mezi vyučovacími hodinami 

jsou desetiminutové. Po 2. vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut. Přestávka 

mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 50 minut. 

2. Budova č.p. 70 je dopoledne otevřená pro vstup dětí MŠ od 6,30 hodin (MŠ v 1.NP budovy), pro 

vstup žáků do ZŠ (ZŠ v 2.NP budovy) od 7,40 hodin (školní družina od 6,45 hodin). Žáci mohou 

přicházet do školy od 7,40 hodin do 8,00 hodin.  

3. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů je 

vyvěšen na nástěnce ve škole. 

4. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlížejícími zaměstnanci školy 

zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím 

příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně 

po budově. Otevírání probíhá pomocí elektronického vrátného s kamerovým systémem. Během 

provozu školy jsou všechny vchody do budovy trvale uzavřeny, s tím, že únikový východ je 

zevnitř volně otevíratelný. 

5. Žáci všech tříd vstupují do budovy hlavním vchodem a odkládají si věci v šatně v 1.NP. Po vstupu 

do šatny se žáci přezouvají, oděv a obuv odkládají do skříněk v prostoru šatny. V průběhu 

vyučování je žákům vstup do šatny povolen pouze se svolením vyučujícího. 

6. O přestávkách se žáci volně pohybují po chodbě budovy školy, dodržují přitom pravidla slušného 

chování a bezpečnosti, bez souhlasu učitele neopouštějí budovu školy. V zájmu svého zdraví 

pobývají žáci o velké přestávce na chodbě, popř. v učebnách v 1.NP, v případě pěkného počasí na 

školním hřišti, neopouštějí však areál školy.  

7. Žáci, kteří přechází na výuku mezi učebnami, vchází do této učebny za  doprovodu vyučujícího. 

Při dělení hodin odchází žáci do místnosti školní družiny taktéž za doprovodu vyučujícího, popř. 

vychovatelky ŠD. 

8. 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.  

9. Do školní jídelny přecházejí žáci společně za doprovodu vychovatelky ŠD (přechod z 2.NP do 

přízemí budovy). Aktovky odkládají za dohledu doprovázejícího učitele na chodbě v přízemí 

budovy nebo v šatně.  

10. Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, opouštějí školu ihned po skončení vyučování. Žáci, kteří 

se stravují ve školní jídelně a nechodí do ŠD, opouštějí školní jídelnu ihned po obědě. Žáci 

navštěvující ŠD se s vychovatelkou vrací zpět do učebny ŠD, kde probíhá činnost ŠD. 

11. Po skončení odpoledního vyučování opouštějí žáci školu za dohledu vyučujícího poslední 

odpolední hodiny nebo přechází do školní družiny. 

12. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich 

dohledem (např. odpolední akce pro žáky mimo vyučování). 

13. V době mimo vyučování, kdy jsou prostory školy pronajímány třetím osobách (např. mimoškolní 

kroužky, atd.), zodpovídají za dohled nad žáky osoby pověřené nájemcem.   
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B. Režim při akcích konaných mimo školu 
 

1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávacích akcích mimo místo, kde se uskutečňuje 

vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním pedagogickým pracovníkem. Společně s ním 

může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý  

a způsobilý k právním úkonům (§ 3 odst. 1 vyhl. č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání).  

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

zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu 

stanoví s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy po 

dohodě s organizujícím pedagogem. Každou akci plánovanou mimo budovu školy předem 

projedná organizující pedagog s vedením školy, zejména s ohledem na zajištění BOZP (§ 3 odst. 2 

vyhl. č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání).   

3. Při organizaci výuky na 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.  

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 skončení 

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 dva dny předem zákonným zástupcům žáků, a to zápisem do žákovské knížky nebo jinou 

písemnou formou (§ 3 odst. 3 vyhl. č. 48/2005Sb., o základním vzdělávání). 

5. Při přecházení žáků na místa vyučování (výuka tělesné výchovy v budově OÚ Písařov, Písařov 

80, 789 91) a při jiných akcích mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a 

pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně 

poučí o bezpečnosti. Pro školní výlety, exkurze, lyžařské kurzy, jazykové pobyty a další výjezdy 

platí zvláštní bezpečnostní ustanovení, 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. Při akcích konaných mimo školu, jichž se účastní více jak 30 žáků a které trvají déle než 5 dní,       

bude vedoucí akce vyžadovat od žáků prohlášení o zdravotní způsobilosti vystavené pediatrem.   

7. Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy. 

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

vysvědčení.  

 

C. Provoz školy a povinnosti zaměstnanců  
 

Povinností zaměstnanců je: 

1. řídit se ustanoveními Zákoníku práce, Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení  

a tohoto školního řádu,  

2. přicházet do školy nejméně 15 minut před zahájením vyučování a výchovné činnosti, dostatečně 

včas před výkonem dozoru nad žáky (platí pro pedagogické pracovníky), 

3. svědomitě se připravovat na vyučování (platí pro pedagogické pracovníky) a účelně využívat 

pracovní dobu, 

4. řádně hospodařit se svěřenými prostředky a pomůckami, chránit majetek školy před poškozením  

a ztrátou, 

5. upozorňovat na zjištěné nedostatky a přispívat k jejich odstraňování, 

6. informovat pravidelně zákonné zástupce žáka o prospěchu žáka a aktuálně o každém výrazném 

zhoršení prospěchu (platí pro pedagogické pracovníky), 

7. evidovat a kontrolovat absenci žáků a vyžadovat od zákonných zástupců žáka omluvy 

nepřítomnosti (platí pro pedagogické pracovníky), 

8. chránit sebe i žáky před škodlivými vlivy, 

9. nepoužívat tělesné a jiné nevhodné tresty, 
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10. brát ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv poradenských zařízení (SPC, PPP) a na sdělení 

rodičů o žákovi; zachovávat mlčenlivost v případech, které to nezbytně vyžadují (platí pro 

pedagogické pracovníky), 

11. nekouřit v budově škole a v areálu školy. 

 

Povinnosti vyučujících v průběhu dne 

1. Vyučující přicházejí do školy nejméně 15 minut před zahájením své přímé vyučovací povinnosti  

a opouštějí ji teprve po splnění všech svých základních denních povinností. 

2. Do vyučovacích hodin nastupují bez zbytečného otálení v čase začátku hodin. 

3. Neopouštějí vyučovací hodiny v jejich průběhu bez závažného důvodu. 

4. Zodpovídají za zápis probírané látky a všech nepřítomných žáků do třídní knihy.  

5. Po skončení poslední vyučovací hodiny v učebně zkontroluje vyučující pořádek, uzavření oken, 

přívodu vody, vypnutí elektrických spotřebičů. 

6. V učebně s počítači, kde se střídají vyučující, nenechávají žáky během přestávek v nich 

samostatné. 

7. Vyučující odvádí žáky po skončeném vyučování na chodbu, kde si některé přebírá vychovatelka 

ŠD, ostatní převede vyučující do šatny a vyčká odchodu žáků. 

8. Při odchodu z budovy kontroluje pedagogický pracovník uzavření oken v kabinetech a seznamuje 

se s případnými změnami na příští den. 

 

Povinnosti třídních učitelů  

1. Třídní učitel pečuje o individuální rozvoj svých žáků, o spolupráci s jejich rodiči. 

2. Ve vzorném pořádku vede základní dokumentaci třídy: třídní knihu, třídní výkaz a katalogové 

listy žáků. Odpovídá za úplnost zápisů v třídní knize a kontroluje ji nejméně 1x týdně.  

3. Na začátku školního roku vypracovává seznam údajů o žácích jako podklad pro školní matriku. 

4. Důsledně vede žáky k šetření školního majetku a udržování vzorného pořádku ve třídě, v šatně, na 

WC, dalších prostorách školy a celém areálu. 

5. Třídní učitel seznámí na začátku školního roku žáky přiměřeným způsobem s obsahem řádu školy 

a jeho příloh a sleduje plnění úkolů v nich obsažených. V případě potřeby se vrací k poučení  

o porušovaných pravidlech řádu školy i v průběhu školního roku. 

6. Třídní učitel zodpovídá za to, aby 24 hodin před konáním klasifikační pedagogické rady byly 

zapsány v katalogových listech žáků známky z jednotlivých předmětů a po poradě s jednotlivými 

vyučujícími a vedením školy navrhuje pedagogické radě výchovná opatření pro žáky jemu svěřené 

třídy. 
 

Povinnosti pedagogů při vykonávání dohledů 

1. Mimo vyučovací hodiny a akce organizované školou v době řádného vyučování vykonávají učitelé  

o přestávkách dohled nad žáky na chodbách, v šatnách a prostorách pro výuku TV (budova OÚ 

Písařov, Písařov 80), popř. v areálu školy (zahrada). Vychovatelka ŠD vykonává dohled ve školní 

jídelně v rámci své pracovní náplně. Dohled se řídí rozpisem pro jednotlivá místa a denní doby. 

2. Učitelé konající dohled dbají, aby byla důsledně dodržována ustanovení školního řádu, zásady 

bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, čistota a pořádek ve třídách, na chodbách, sociálních 

zařízeních a v šatnách. 

 

Dohled na chodbách  

1. Dohled na chodbě v 2.NP začíná v 7:40 hodin a zahrnuje i dozor na schodišti ze šatny žáků. 

Dohled v šatně zajišťuje zpravidla nepedagogický pracovník (školnice) dle stanoveného rozpisu 

(dohled může zajišťovat pedagogický pracovník nebo jiné zletilý zaměstnanec školy, který byl o 

výkonu dohledu řádně poučen – viz § 6 odst. 6 vyhlášky č. 263/2007 Sb.). Dohledy 

pedagogických pracovníků jsou zajišťovány rovněž dle vyvěšeného rozpisu. 

2. Dohled na chodbě končí po páté vyučovací hodině kontrolou odchodu žáků ze školy. Za dozor při 

odpoledním vyučování nebo při vedení zájmového kroužku odpovídá 

jeho vyučující, a to po převzetí žáků od vychovatelky ŠD (po návratu z oběda) nebo po příchodu 
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žáků na odpolední vyučování, dohled končí po ukončení výuky odvedením žáků do šatny, kde 

vyučující dohlédne na jejich odchod z budovy, případně žáky předá do ŠD.  

3. Dohled nedovolí žákům vykonávat o přestávkách činnosti, které by mohly ohrozit jejich zdraví  

a zdraví jejich spolužáků nebo poškodit majetek školy.  

 

 

Dohled při přechodu na oběd do ŠJ a zpět 

Vychovatelka ŠD dohlédne na řádné seřazení žáků na chodbě u ŠD. Pak je odvádí seřazené ve 

dvojicích do ŠJ v přízemí budovy. Přitom zodpovídá za dodržování všech pravidel a bezpečnost. 

Totéž platí při přechodu ze ŠJ do ŠD. 

 

Dohled v jídelně v době oběda 

Vychovatelka dohlíží na řazení žáků u výdejny jídel. Žáci si po vyzvednutí polévkových talířů a 

příborů zasednou ukázněně ke stolům, tam jim vychovatelka rozlije polévku do přichystaných 

talířů. Stále dbá na dodržování zásad stolování v průběhu oběda. 

Dohlíží na to, aby žáci uvedli svá místa po jejich opuštění do původního stavu. Určí také službu, 

která pomáhá s úklidem (utření stolů, popř. zvednutí židlí).  

 

Dohled mimo budovu školy a o velké přestávce 

Žáci mohou trávit velkou přestávku v prostoru školní zahrady (za příznivého počasí). Dohled nad 

nimi vykonává vyučující dle rozpisu dozorů. 

 

D. Vnitřní řád školní družiny 
Vnitřní řád školní družiny je samostatnou přílohou tohoto školního řádu. 

 

 
 

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně  

 patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

 

1. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících 

činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví. 

2. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými  

i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy  

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním 

úkonům.  

3. Škola přihlíží při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských 

služeb k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj  

a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. 

4. Všichni žáci chrání při pobytu ve škole své zdraví i zdraví svých spolužáků; žákům jsou přísně 

zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé nebo ohrožují zdraví spolužáků - kouření, 

pití alkoholických nápojů, držení, distribuce a zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek. 

5. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, nepřátelství a násilí, má právo být 

seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole. Každý úraz, vznik 

škody nebo ztrátu či poškození osobní věci, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásí 

bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy.   

6. Žáci nenosí do školy věci, které by mohly ohrozit zdraví spolužáků, způsobit úraz nebo ohrožovat 

mravní výchovu žáků. Nenosí také cenné předměty, které nepotřebují k výuce, a větší obnosy 

peněz. Mobilní telefony mají neustále u sebe, používají je pouze o přestávkách. Mobilní telefony 

mohou po dohodě s vyučujícím používat k přehrávání hudby do sluchátek. V prostorách školy 

platí zákaz používání mobilních telefonů k vytváření fotografií, videozáznamů a zvukových 

záznamů. V době vyučovacích hodin mají žáci mobilní telefony vypnuté. Při pracovních 
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činnostech a tělesné výchově je odkládají na určené místo nebo předávají do úschovy 

vyučujícímu.  

7. Žákům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi 

není vykonáván dozor způsobilou osobou.  

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

dozoru učitele.  

9. Při výuce v prostorách pro výuku TV (budova OÚ Písařov, Písařov 80), na pozemcích, školní 

zahradě a v učebně s počítači dodržují žáci vnitřní řády těchto učeben a prostor. Vyučující 

předmětu vyučovaného ve jmenovaných prostorách provedou prokazatelné poučení žáků v první 

vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O 

poučení žáků provede učitel záznam do archu Poučení žáků, který je součástí třídní knihy.  

10. Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví žáků se provádí před každou akcí, která je součástí výuky  

a koná se mimo školu, a před každými prázdninami. 

14. Provozní doba školní budovy je od 6,30 hodin do 16,00 hodin. Školní budova je volně přístupná 

zvenčí pouze v době od 7,30 hodin do 8,00 hodin, kdy je dohlížejícími zaměstnanci školy 

zajištěna kontrola přicházejících osob (zpravidla školnice – dle rozpisu dohledů). Každý 

z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy 

a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Otevírání probíhá pomocí 

elektronického vrátného s kamerovým systémem. Během provozu školy jsou všechny vchody do 

budovy trvale uzavřeny, s tím, že únikový východ je zevnitř volně otevíratelný. 

11. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni 

přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj  

a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům nezbytné informace  

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

12. Všichni zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo 

jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat 

o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. 

13. Pedagogičtí zaměstnanci sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka 

informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být 

odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, 

aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla 

rodičů do zaměstnání a domů, jméno ošetřujícího lékaře.  

14. Zaměstnanci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dohledu dospělé osoby uvolňovat k 

činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době 

dané rozvrhem žáka, včetně doby výuky nepovinných předmětů, kroužků, přestávek a stravování. 

15. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat 

první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy a platné legislativy.   

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

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

17. Zaměstnanci školy poskytnou při úrazu žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka 

lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy, zaznamenají do knihy úrazů a vyplní záznam o úrazu 

(elektronicky na webovém portálu ČŠI). Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, 

který byl svědkem úrazu nebo ten, který se o něm dověděl první. 

18. Každý ze zaměstnanců má povinnost zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, který vykazuje 

známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých, zajistit nad ním dohled zletilé 

fyzické osoby a neprodleně oznámit tuto skutečnost nadřízeným vedoucím zaměstnancům.       
 

  

IV. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 
 

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

prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek školy před poškozením; nosí do školy učebnice  

a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.       
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2. Žákům základních škol jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty schválené MŠMT. 

Žáci prvního ročníku základního vzdělávání tyto učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních 

ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce 

příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, 

chránit jej před ztrátou a poškozením a vrátit jej škole zpět na konci roku v řádném stavu.  

3. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy žákem je vyžadována náhrada škody 

od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu 

škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče. Žáci (popř. 

zákonní zástupci) odpovídají za škodu podle obecné úpravy občanského zákoníku či podle zvláštní 

úpravy § 391 zákoníku práce. 
 

V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou samostatnou přílohou tohoto školního řádu. 

 

VI. Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2016 a ruší se jím platnost předchozího školního 

řádu ze dne 1. 9. 2015. 

2. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento školní řád na 

přístupném místě následujícím způsobem: vyvěšením na nástěnce školy. 

3. Zaměstnanci školy obdrželi tento školní řád a byli s ním seznámeni na poradě dne 23. 6. 2016. 

4. Žáci školy budou s tímto řádem seznámeni třídními učiteli vždy v prvním vyučovacím dnu nového 

školního roku, žáci nepřítomní dodatečně. Seznámení bude zaznamenáno v třídních knihách.  

5. Zákonní zástupci žáků budou informováni o vydání řádu školy informací na zvláštních 

informačních letácích, seznámení se školním řádem stvrdí svým podpisem. 

 

 

VII. Přílohy 

 
Přílohami tohoto školního řádu jsou: 

1. Časový rozvrh vyučovacích hodin a přestávek. 

2. Vnitřní řád školní družiny. 

3. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

 
Tento Školní řád ZŠ Písařov včetně jeho příloh byl schválen Školskou radou při ZŠ Písařov dne 13. 

10. 2016. 

 

Za členy Školské rady ZŠ Písařov - Hana Kleiblová, předsedkyně ŠR 
 

                                                         ……………………………………………                 
                                                                  podpis předsedy školské rady 

 

Tento Školní řád ZŠ Písařov včetně jeho příloh nabývá účinnosti dne 1. 9. 2016 a ruší se jím platnost 

Řádu školy ZŠ Písařov ze dne 1. 9. 2015. 

 

V Písařově dne 31. 8. 2016                                                            Mgr. Jiří Pavlas 

                                                                                                  ředitel ZŠ a MŠ Písařov 
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Příloha č. 1 

 

 

Časový rozvrh vyučovacích hodin a přestávek 
 

 
8:00 – 8:45  1. vyučovací hodina 

 

8:45 – 8:55  malá přestávka 

 

8:55 – 9:40  2. vyučovací hodina 

 

9:40 – 10:00  velká přestávka 

   žáci mohou k relaxaci využívat areál školy (zahrada) 

 

10:00 – 10:45  3. vyučovací hodina 

 

10:45 – 10:55  malá přestávka 

 

10:55 – 11:40  4. vyučovací hodina 

 

11:40 – 11:50  malá přestávka 

 

11:50 - 12:35  5. vyučovací hodina 

 

 

12:35 – 13:25  přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním 

 

 

13:25 – 14:10  6. vyučovací hodina 
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Příloha č. 2 

 

 

 

 

VNITŘNÍ ŘÁD 

ŠKOLNÍ DRUŽINY 
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Příloha č. 3 

 

PRAVIDLA  

PRO HODNOCENÍ 

VÝSLEDKŮ 

VZDĚLÁVÁNÍ 

ŽÁKŮ 
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Obecná ustanovení 

 
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí § 51 až § 53 š zákona č. 561/2004 Sb. Podrobnosti o 

hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem. 
 

 

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích 

pořádaných školou 

 

1. Pedagogičtí pracovníci (dále jen „učitelé“) zajišťují, aby žáci a jejich zákonní zástupci byli včas 

informování o průběhu a výsledcích vzdělávání. Děje se tak průběžně prostřednictvím žákovské 

knížky nebo zápisníčků a pravidelně při třídních schůzkách a konzultacích. 

2. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 

školním vzdělávacím programem se vyjadřují klasifikačními stupni prospěchu, slovně nebo 

kombinací obou způsobů. O slovním hodnocení a hodnocení kombinací obou způsobů rozhodne 

ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce žáka po dohodě s třídním učitelem  

a vyučujícím předmětu. 

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.  

4. Každé pololetí se žákovi vydává vysvědčení, za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi 

výpis z vysvědčení (za první pololetí je zpravidla vydáván výpis z vysvědčení). 

5. Při průběžném i celkovém hodnocení a klasifikaci výsledků vzdělávání a chování žáka uplatňuje 

učitel přiměřenou náročnost a pedagogický takt. 

6. Při hodnocení a klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v daném klasifikačním období přihlíží učitel 

k vědomostem a dovednostem žáka, kterých dosáhl vzhledem k očekávaným výstupům 

formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, 

k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům, k píli a aktivitě při vyučování a přípravě na ně i 

k objektivním skutečnostem, které mohly negativně ovlivnit individuální výkon žáka v tomto 

období. 

7. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáka vychází z posouzení míry dosažení očekávaných 

výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího 

programu; je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 

8. V pátém ročníku základního vzdělávání vydá škola výstupní hodnocení žákovi, který se hlásí k 

přijetí ke vzdělávání ve střední škole. 

9. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných 

předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného 

zaměření a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně, 

který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

10. 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.  

11. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní 

termín, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího 

školního roku. V období měsíce září navštěvuje žák do doby hodnocení nejbližší vyšší ročník. 

12. Pokud ředitel školy určil náhradní termín pro hodnocení žáka, je žákovi na konci hodnoceného 

pololetí vydán výpis z katalogového listu.  

13. Nelze-li žáka v prvním nebo druhém pololetí hodnotit ani v náhradním termínu, vyplní se rubrika 

předmětu na vysvědčení výrazem „nehodnocen (a)“. Důvody pro nehodnocení se uvedou 

v katalogovém litu žáka. 



  

ŠKOLNÍ ŘÁD                                                                                     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

14. Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn, uvádí se na 

vysvědčení místo hodnocení slovo „uvolněn(a)“. 

15. 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. 

16. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka, který plní povinnou školní docházku mimo území České 

republiky, se řídí § 18 – 21 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základní škole. 

17. Při hodnocení a klasifikaci chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou posuzuje učitel 

dodržování zásad slušného lidského chování a pravidel stanovených školním řádem. 

18. K hodnocení chování žáka v průběhu klasifikačního období využívají učitelé výchovná opatření. 

Jsou to pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně. 

19. 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 nebo za 

dlouhodobou úspěšnou práci. 

20. 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. 

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

22. Při porušení ustanovení školního řádu lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit 

výchovná opatření, která zpravidla předcházejí sníženému stupni z chování: 

napomenutí třídního učitele, 

důtku třídního učitele, 

důtku ředitele školy. 

23. Třídní učitel může žákovi udělit podle závažnosti provinění napomenutí nebo důtku třídního  

učitele. Udělení těchto opatření oznámí třídní učitel neprodleně řediteli školy a uvede je včetně 

data a důvodu udělení ve zprávě o prospěchu a chování žáků své třídy připravované pro jednání 

nejbližší hodnotící pedagogické rady. Výchovná opatření zaznamená do katalogového listu žáka. 

Napomenutí a důtky se prokazatelně oznamují zákonnému zástupci žáka prostřednictvím žákovské 

knížky. 

24. Ředitel školy uděluje po projednání v pedagogické radě důtku ředitele školy za hrubé porušení  

pravidel slušného chování nebo pravidel řádu školy a to buď na základě vlastního návrhu nebo na 

základě návrhu třídního učitele či ostatních vyučujících. Třídní učitel zapíše důtku do 

katalogového listu žáka a zahrne ji do souhrnného hodnocení své třídy na nejbližší hodnotící 

pedagogické radě. Ředitel školy oznamuje zástupci žáka důtku doporučeným dopisem. 

25. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za 

závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem. 

 

 

II. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 
 

1. Při průběžném i celkovém hodnocení a klasifikaci výsledků vzdělávání se žák vyjadřuje ke svému 

aktuálnímu výkonu nebo k výsledkům dosaženým ve vzdělávání za uplynulé období. 

2. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáka. 

3. Sebehodnocení je prostředkem k posílení sebedůvěry a sebevědomí žáka, učí žáka kriticky 

přemýšlet o jeho práci. 

4. Žák má právo vyjadřovat se k výsledkům svého vzdělávání. 
 

 

III. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace, jejich 

charakteristika a kritéria pro jejich použití 
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1. Při hodnocení žáka klasifikačními stupni jsou výsledky jeho vzdělávání a chování ve škole a na 

akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl 

zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých 

předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům  

a k jeho věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání  

i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 

2. Při hodnocení žáka klasifikačními stupni se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení 

číslice. 

3. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 

školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni 

prospěchu: 

1 – výborný 

Žák osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických a praktických úkolů správně  

nebo s menšími chybami. Ústní a písemný projev je zpravidla správný a výstižný. Žák je schopen  

samostatně pracovat po předběžném návodu učitele. 

2 – chvalitebný 

Žák osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických a praktických úkolů 

      s menšími chybami. Ústní a písemný projev má drobné nedostatky ve správnosti a přesnosti. Žák 

      je schopen pracovat s menšími obtížemi po předběžném návodu učitele. 

3 – dobrý 

Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků závažné mezery. Své vědomosti dokáže  

      uplatnit jen za pomoci učitele. Jeho ústní a písemný projev je málo rozvinutý. Žák je schopen  

      plnit úkoly pod dohledem učitele. 

4 – dostatečný 

Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků četné a závažné mezery. Své vědomosti 

dokáže uplatnit velmi omezeně a jen za stálé pomoci učitele. Jeho ústní a písemný projev je 

nerozvinutý. Žák je schopen pracovat pouze pod trvalým vedením učitele. 

5 - nedostatečný 

Žák si učivo předepsané osnovami neosvojil. Jeho ústní a písemný projev je nevyhovující. Žák  

      není schopen pracovat ani s trvalou pomocí učitele. 
 

4. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na 

vysvědčení stupni: 

1 - velmi dobré 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Méně závažných přestupků 

se dopouští ojediněle. Žák je přístupný výchovnému působení a má snahu svoje chyby napravit. 

2 – uspokojivé 
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a ustanoveními školního řádu. Žák se dopustil 

závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školního řádu nebo se opakovaně  

dopouští méně závažných přestupků. Zpravidla se přes předchozí opatření k posílení kázně                   

dopouští dalších přestupků, narušuje průběh vyučování, ohrožuje bezpečnost a zdraví své i svých  

spolužáků. 

3 – neuspokojivé 
Chování žáka je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování a školního řádu. Žák se dopouští  

tak závažných přestupků a provinění, že je jimi ohrožena výchova jeho spolužáků, jejich 

bezpečnost a zdraví. Žák záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy 

a nereaguje na předchozí opatření k posílení kázně. 

5. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a školního řádu během 

klasifikačního období. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti 

žáka. 

6. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují,  

a s ostatními vyučujícími a rozhodne o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. Všichni 

členové pedagogické rady mají právo podat návrh na projednání přestupků v chování žáků (pokud 

tak neučinil třídní učitel) a vyjádřit svůj názor na projednávané případy porušení kázně a školního 

řádu. 
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7. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:  

      Prospěl (a) s vyznamenáním 

- žák není v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem 

hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný a nemá průměr stupňů 

prospěchu ze všech povinných předmětů vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi 

dobré  

Prospěl (a)  

- žák není v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem 

hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný  

Neprospěl (a) 

- žák je v  některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem 

hodnocen na vysvědčení stupněm 5 – nedostatečný 

Nehodnocen (a) 

       - není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním 

      vzdělávacím programem na konci prvního pololetí 

 

8. Při hodnocení prospěchu klasifikačními stupni se celkový průměrný prospěch vypočítá ze všech 

povinných předmětů hodnocených na vysvědčení stupni prospěchu. Za povinný se přitom 

považuje i volitelný předmět uváděný na první straně vysvědčení. 
 

 

IV. Zásady pro používání slovního hodnocení a jeho kritéria 

 

1. Smyslem slovního hodnocení je odstranění případného stresu žáka z klasického hodnocení výkonu 

žáka známkou, úsilí o jeho spoluúčast při hodnocení a dovedení žáka k sebehodnocení.  

2. Pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 

stanovených školním vzdělávacím programem je možno na žádost zákonného zástupce žáka 

použít ve všech nebo jen v některých předmětech slovního hodnocení. Žádost o slovní hodnocení 

předloží zákonný zástupce žáka prostřednictvím třídního učitele řediteli školy, který po poradě 

s třídním učitelem a vyučujícími jednotlivých předmětů rozhodne o jejím schválení. 

3. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 

školním vzdělávacím programem jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla 

zřejmá úroveň vzdělání žáka ve vztahu k jeho věku a k jeho vzdělávacím a osobnostním 

předpokladům. 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 jeho dalšího rozvoje; obsahuje rovněž zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak 

předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 

4. Kritériem pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka je porovnání výsledků žáka s očekávanými 

výstupy formulovanými v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího 

programu. V naukových předmětech je hodnocena kvalita vědomostí a znalostí, samostatného 

myšlení, dovedností a návyků, tvůrčího přístupu a zájmu. V předmětech s převahou výchovného 

zaměření je hodnocena především dovednost, tvořivost, aktivita a tvůrčí schopnosti žáka. 

5. Pro zápis širšího slovního hodnocení se používají speciální tiskopisy vysvědčení. Pořadí 

hodnocených předmětů odpovídá pořadí na klasickém formuláři vysvědčení. Kopie vysvědčení se 

slovním hodnocením se zakládá do katalogového listu žáka. 

6. Jakmile žák překoná nejvýraznější obtíže, je vhodné postupně přecházet k běžné klasifikaci 

s přihlédnutím ke specifické poruše žáka. 
 

 

V. Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití 

slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace 
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1. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje stupni: prospěl (a) s vyznamenáním, prospěl 

(a), neprospěl (a) – viz čl. III odstavec 7 těchto Pravidel. 

2. Pro stanovená výše uvedených stupňů platí tyto zásady převedení slovního hodnocení do 

klasifikace: 

 

Žák/yně odpovídá 

stupni prospěchu 
v případě, že: 

výborný 

učivo předepsané osnovami bezpečně ovládá, vyjadřuje se přesně  

a výstižně, vědomosti aplikuje spolehlivě a uvědoměle, užívá vědomostí  

a dovedností, pracuje samostatně a jistě, projevuje svědomitost a aktivní 

zájem o učení 

chvalitebný 

učivo ovládá, uvažuje celkem samostatně, vyjadřuje se s menšími 

nepřesnostmi, při používání vědomostí a dovedností se dopouští drob- 

nějších chyb, připravuje se pečlivě a svědomitě. 

dobrý                

učivo v podstatě s menšími nedostatky ovládá, má menší samostatnost 

v myšlení, vyjadřuje se nepřesně, vědomosti aplikuje s pomocí učitele, 

chyby, kterých se dopouští, dokáže odstranit jen s pomocí učitele 

dostatečný 

ovládá učivo jen částečně, má v něm vážné nedostatky, myslí 

nesamostatně, vyjadřuje se s obtížemi a nepřesně, je třeba naváděcích 

otázek, dělá podstatné chyby, které nedokáže odstranit, má malý zájem  

o učení, potřebuje stálou motivaci a povzbuzování 

nedostatečný 

učivo neovládá, odpovídá nesprávně, nepomáhají ani naváděcí otázky, 

praktické úkoly nezvládá ani za pomoci učitele, veškerá pomoc a podněty 

se míjejí účinkem 
 

3. Tučně vytištěné části slovního hodnocení lze použít pro slovní hodnocení žáka na běžném 

formuláři vysvědčení, do katalogového listu žáka je v poznámce nutno vysvětlit, kterému 

klasifikačnímu stupni hodnocení odpovídá (pro případ přechodu žáka na jinou školu). 
   

 

VI. Způsob získávání podkladů pro hodnocení 

 

1. Podklady pro hodnocení získávají vyučující zejména: 

- soustavným diagnostickým pozorováním žáka 

- soustavným sledováním jeho výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování 

- různými druhy dílčích zkoušek (písemné, ústní, grafické, pohybové) 

- kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami 

- analýzou výsledků různých činností žáků 

- konzultacemi s ostatními vyučujícími 

- konzultacemi s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny a speciálně-pedagogického                                        

centra, zejména u žáka s trvalejšími psychickými a zdravotními obtížemi a poruchami 

- rozhovory s rodiči žáků (rodinná situace, zdravotní stav žáka, atd.) 

2. Vyučující jednotlivých předmětů jsou povinni získat v průběhu klasifikačního období dostatečné 

množství podkladů pro objektivní hodnocení žáka na konci tohoto období. Tyto podklady 

získávají průběžně během celého klasifikačního období způsoby uvedenými v bodě 1.  

3. Není přípustné zkoušet žáky až na konci klasifikačního období z celé látky tohoto období. Není 

rovněž přípustné individuální přezkušování žáků po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná 

jen u žáků s diagnostikovanou vývojovou poruchou učení, pokud je individuální zkoušení 

doporučeno ve zprávě z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a speciálně-pedagogického 

centra (SPC). 

4. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodní a poukáže na klady 

a nedostatky hodnocených projevů, výkonů či výtvorů. Po ústním zkoušení oznámí učitel žákovi  

výsledek okamžitě. Výsledky hodnocení písemných prací a zkoušek oznámí žákovi v podmínkách 

pravidelné výuky nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při 
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celkové klasifikaci, zástupcům žáka prostřednictvím žákovské knížky. Do žákovské knížky se 

rovněž zapisují závažná sdělení v souvislosti s klasifikací prospěchu a chování žáka. 

5. Kontrolní práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celé klasifikační období,    

aby se nenahromadily před jeho koncem. O termínu písemné zkoušky, která bude trvat déle, než  

25 minut informuje žáky v dostatečném předstihu. V jednom dni mohou žáci vykonat pouze jednu  

zkoušku tohoto charakteru. Písemné zkoušky musí být svým rozsahem a obsahem přiměřené věku  

žáků a požadavkům školního vzdělávacího programu. 

6. Učitel je povinen vést si soukromou evidenci o hodnocení žáků takovým způsobem, aby mohl 

prokázat oprávněnost celkového hodnocení žáka i způsob získání jednotlivých podkladů. Forma  

a způsob vedení záznamů je plně v kompetenci vyučujícího. V případě dlouhodobé nepřítomnosti, 

ukončení pracovního poměru apod. je povinen předat učitel tyto záznamy vedení školy a způsob 

jejich vedení objasnit. 

7. Klasifikační stupeň určí učitel, který příslušný předmět vyučuje. Při dlouhodobém pobytu žáka  

mimo školu (lázeňské léčení apod.) přihlíží vyučující k hodnocení žáka, které sdělí škole instituce, 

v níž plnil žák přechodně školní docházku. Výsledné hodnocení pak vychází ze všech dostupných 

podkladů, neurčuje se na základě průměru klasifikace za uplynulé období. 

8. Vyučující zapíše na konci klasifikačního období, nejpozději 24 hodin před jednáním 

pedagogické rady, známky do katalogových listů a jejich platnost potvrdí podpisem v třídním 

výkazu. Do katalogových listů jsou zapisovány známky z jednotlivých povinných, volitelných   

a nepovinných předmětů, stupeň hodnocení práce žáka v zájmových útvarech, udělená výchovná   

opatření a další důležité údaje o žákovi (chování, význačné činy, informace o zdravotním stavu). 

Součástí katalogových listů jsou zprávy (informace) o vyšetření žáka v PPP a SPC, informace o 

plánu pedagogické podpory žáka (PLPP) a individuálním vzdělávacím plánu (IVP). Za řádné 

vyplňování katalogových listů odpovídá třídní učitel. 

9. Případné zaostávání žáků v učení a nedostatky v chování se projednávají na pedagogické radě,  

a to zpravidla k 15. 11. a 15. 4. školního roku. Třídní učitel předjedná závažnější případy 

s vedením školy před konáním pedagogické rady a připraví odůvodněný návrh na klasifikaci žáka 

v náhradním termínu a na konání opravných zkoušek. Ředitel školy na základě těchto informací 

rozhodne o odkladu klasifikace a o termínu konání opravných zkoušek. 

10. V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje zákonného zástupce žáka vyučující 

předmětu bezodkladně a prokazatelným způsobem. 

11. Písemné a grafické práce většího rozsahu, které jsou významným podkladem pro hodnocení  

a klasifikaci žáka, se uchovávají po dobu klasifikačního období nebo dále po dobu, na niž je 

žákovi odložena klasifikace, v níž mohou zástupci žáka požádat o jeho komisionální přezkoušení  

a nebo v níž koná žák opravnou zkoušku. 

Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání též rodičům. 

12. Vyučující dodržují při hodnocení a klasifikaci žáků zásady pedagogického taktu – neklasifikují  

například žáky ihned po návratu do školy po dlouhodobější nepřítomnosti. Učitel klasifikuje jen 

probrané učivo a ke klasifikaci přistupuje až po jeho dostatečném procvičení a upevnění. Účelem  

klasifikace není nacházení mezer ve vědomostech žáka, ale hodnocení pokroku v žákových  

vědomostech a dovednostech. 

13. Při hodnocení žáka porovnává učitel jeho stávající výkon s výkony předcházejícími. Hodnocení  

žáka je doprovázeno případnými doporučeními ke zlepšení. Učitel tím předchází negativním  

dopadům klasifikace na žáka (pocity méněcennosti, strach ze známek) a vytváří předpoklady  

pro rozvoj jeho osobnosti. 

14. Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní vyučující se závěry a doporučeními PPP a SPC,  

které mají vztah ke způsobu získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci žáků se specifickými  

vývojovými poruchami učení a chování i ke způsobu hodnocení a klasifikace těchto žáků. Údaje 

o žácích se specifickými vývojovými poruchami učení a chování jsou důvěrné a jsou vyučujícím 

k nahlédnutí u třídního učitele. 

15. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují,  

a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. Pokud třídní učitel 

tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické radě i další vyučující. Kritériem 
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pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a školního řádu během 

klasifikačního období.     
 

 

VII. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách 
 

A. Komisionální zkoušky 

1. 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. 

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

předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

3. 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 nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti 

stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

4. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení 

stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří stupněm prospěchu nebo slovním 

hodnocení. 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. 

5. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 

6. 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. 

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

programem. 

8. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 

 

B. Opravné zkoušky 

1. Žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého 

pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného 

zaměření, konají opravné zkoušky. 

2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném 

ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky 

jsou komisionální. 

3. Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu 

ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

4. Pro složení komise a její činnost platí obdobně ustanovení bodů 3 – 7 tohoto článku. 

5. 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. 

6. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a 

komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní 

školní inspektor. 
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VIII.  Způsob vzdělávání a hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

i žáků nadaných a mimořádně nadaných 

 

1. Pokud je ve třídě školy vzděláván individuálně integrovaný žák, vytvoří ředitel školy podmínky 

       odpovídající individuálním potřebám žáka vedoucí k jeho všestrannému rozvoji. 

2. Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích 

možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje 

poskytnutí podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných 

opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje škola a školské 

zařízení. Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti 

stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení 

školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná 

opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ.  

3. Žáci  se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných podmínek při 

vzdělávání i klasifikaci a hodnocení především v předmětech, v nichž se porucha výrazně 

projevuje. 

4. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání žáků nadaných a 

mimořádně nadaných se uskutečňuje s pomocí podpůrných opatření, která jsou odlišná nebo jsou 

poskytována nad rámec individuálních pedagogických a organizačních opatření spojených se 

vzděláváním žáků stejného věku v běžných školách.  

5. Žák s podpůrným opatřením 1. stupně se vzdělává podle PLPP, který vychází ze školního 

vzdělávacího programu. Žák s podpůrným opatřením od 2. stupně se vzdělává podle IVP, který 

vychází ze školního vzdělávacího programu a závěrů speciálně pedagogického vyšetření, 

popřípadě psychologického vyšetření školským poradenským zařízením, popřípadě z doporučení 

registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře nebo dalšího odborníka, 

a vyjádření zákonného zástupce žáka. Je závazným dokumentem pro zajištění speciálních 

vzdělávacích potřeb žáka. 

6. PLPP a IVP je součástí dokumentace žáka.  

7. Při hodnocení žák 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.  

8. U žáka s podpůrnými opatřeními, který se vzdělává podle IVP, rozhodne ředitel školy o použití 

slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.  

9. 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. Žák s podpůrným opatřením není rovněž 

vystavován úkolům, v nichž nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho  

předpokladům (hlasité čtení v případě dyslektika, přemíra psaní u dysgrafika). 

10. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. 

Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.   

11. Klasifikace je provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním 

podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat. Při hodnocení je třeba mít na 

zřeteli především jeho funkci motivační a diagnostickou. 

12. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají se zákonnými zástupci a 

jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován. 

13. K rozvoji nadání žáků lze uskutečňovat rozšířenou výuku některých předmětů nebo vytvářet 

skupiny, ve kterých se vzdělávají žáci stejných nebo různých ročníků v některých předmětech. 

14. Vzdělávání mimořádně nadaných žáků se může uskutečňovat podle individuálního vzdělávacího 

plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu, závěrů psychologického vyšetření a 

vyjádření zákonného zástupce žáka. Je závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb 

mimořádně nadaného žáka. 

15. Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka na žádost zákonného zástupce žáka 

přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Součástí žádosti žáka, který 

plní povinnou školní docházku, je vyjádření školského poradenského zařízení a registrujícího 
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praktického lékaře pro děti a dorost. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části 

učiva ročníku, který žák nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy. 

 
 

 

IX. Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2016 a ruší se jimi Pravidla ze dne 1. 9. 2015. 

 

 

 

 

V Písařově dne 31. 8. 2016 

 

 

 

 

     Mgr. Jiří Pavlas 

                                ředitel ZŠ a MŠ Písařov 

 
 


