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Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

1. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ
Žáci mají právo:

1.1

1. Na vzdělávání a školské služby podle Školského zákona
2. Být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, v případě potřeby se obracet
na ředitele školy nebo školskou radu.
3. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání,
přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni
vývoje.
4. Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, na svobodu myšlení, projevu,
shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických
podmínek.
5. Být seznámeni se všemi předpisy se vztahem k pobytu a činnosti ve škole.
6. Každému přísluší stanovená práva, a to bez jakéhokoli rozlišování podle rasy, barvy pleti,
pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného myšlení, národnostního nebo
sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Žáci mají povinnost:

1.2

1. Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat
2. Žák je povinen se ve škole chovat slušně, včetně svého vyjadřování, dbát pokynů
pedagogických pracovníků i ostatních zaměstnanců školy, podle svých schopností se
svědomitě připravovat na vyučování tak, aby nenarušoval zásady společenského soužití
a mravní normy demokratické společnosti a dělal čest škole i sobě.
3. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činností
organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro zařazené žáky
povinná.
4. Žák musí být ve škole vhodně, čistě a bez výstředností oblečen a upraven.
5. Žák je povinen zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržovat své místo,
třídu i ostatní prostory v čistotě a pořádku, chránit školní majetek před poškozením, je
povinen nosit do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.
6. Před ukončením vyučování nesmějí žáci bez dovolení vycházet ze školní budovy. Pobývat
ve školních prostorách v době mimo vyučování smí žák pouze za podmínek stanovených
tímto školním řádem nebo pokyny pedagogických pracovníků školy.
7. Žák je povinen chránit své zdraví i zdraví spolužáků. Kouření, pití alkoholu a užívání drog
je pro žáky zásadně nepřípustné a považuje se za hrubé porušení školního řádu.
8. Zvláštní opatření školy k negativním jevům žáků:
 v chování žáků jsou nepřípustné projevy rasismu, nesnášenlivosti, brutality,
šikanování, vandalizmu a kriminality, rovněž tak vulgární vyjadřování – při porušení
těchto pravidel bude uplatněno některé z výchovných opatření a rovněž zohledněno
při hodnocení chování
 žákům je zakázáno užívání, nošení, kupování či prodej veškerých návykových látek
 žáci se zdrží intimních projevů ve školním areálu
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2. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
2.1 Zákonní zástupci žáků mají právo:
1. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, na poradenskou pomoc školy v
záležitostech týkajících se vzdělávání.
2. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich
dětí ve škole. Na konzultaci s pedagogy.
3. Požádat o zdůvodněné uvolnění z výuky.
4. Vznášet podněty a připomínky k práci školy, pedagogickým pracovníkům, vedení školy,
školské radě.
5. V případě pochybností o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí,
požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka (do 3 pracovních dnů ode dne,
kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od
vydání vysvědčení). Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení
žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. /viz vyhláška
č.48/2005 Sb./

2.2 Zákonní zástupci žáků jsou povinni:
1. Zajistit účast žáka ve výuce dle platného rozvrhu.
2. Na vyzvání ředitele školy projednávat se školou závažné otázky týkající se vzdělávání
žáka.
3. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných
závažných okolnostech, které by mohli mít vliv na průběh vzdělávání.
4. Informovat školu prostřednictvím „Žákovského zápisníku“, popřípadě žákovské knížky
(1. a 2. ročník), o nepřítomnosti žáka ve vyučování, jejích důvodech, do tří kalendářních
dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Nepřítomnost žáka může být omluvena
zdravotními důvody, závažnými rodinnými důvody. Zákonný zástupce informuje třídního
učitele prostřednictvím e-mailu, telefonu, osobně.
5. V případě neomluvených hodin žáka, na vyzvání projednat situaci se školou.
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3. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY
Provoz školy je prováděn v souladu s bezpečnostními a hygienickými předpisy.

3.1 Časové rozložení výuky
1. Výuka začíná v 8.00 h, pouze některým třídám dle rozvrhu v 7,00 hod., stejně jako
zájemcům o internetový kroužek, popř. žákům, kteří mají třídnické hodiny.
2. Výuka končí nejpozději v 15.35 h.
3. Po celou dobu vyučování mají žáci své věci uzamčeny v šatnách, každá šatna je
využívána max. 2 třídami.
4. Po celou dobu vyučování mají žáci své věci uzamčeny – s výjimkou doby příchodu do
školy, velké přestávky, volných hodin a období odchodu ze školy.

4. DOCHÁZKA DO ŠKOLY
4.1 Povinnosti žáka v souvislosti s docházkou do školy
1. Žák je povinen plnit úkoly související se školní docházkou, učit se podle svých schopností,
připravovat se na vyučování, plnit zadané úkoly.
2. Žák nesmí svévolně nebo bezdůvodně vynechávat docházku do školy. Lékaře navštěvuje
v době vyučování jen v nutném případě.
3. Z odpoledního vyučování je žák povinen se omluvit předem danému vyučujícímu a
třídnímu učiteli, pokud tyto nezastihne, je možno omluvenku předložit některému z
přítomných učitelů.
4. V případě, že žáky bude mít v daném vyučovacím předmětu absenci vyšší než 50%,
rozhodne vyučující daného předmětu o jeho možném následném komisionálním
přezkoušení.

4.2 Povinnosti žáka v souvislosti se vstupem do školy
1. Každý žák školy obdrží proti vratné záloze 100 Kč vlastní identifikační čip. Při ukončení
školní docházky mu bude tato záloha vrácena.
2. Žák je povinen při vstupu do školy používat pouze vlastní čip ve čtecím zařízení, které mu
umožní vstup do školy
3. Žák je povinen v případě ztráty čipu nebo jeho poškození tuto skutečnost neprodleně
nahlásit třídnímu učiteli.
4. Při ztrátě, či záměrném poškození čipu je žák povinen si zakoupit nový čip.
5. Žák má plnou odpovědnost za svůj přidělený čip. Umožnění použití čipu jinou osobou
nebo umožnění vstupu neoprávněné osoby do školy je považováno za hrubé porušení
školního řádu.
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4.3 Povinnosti zákonného zástupce
1. Zajistit řádnou docházku žáka dle rozvrhu hodin.
2. Nepřítomnost ve vyučování je povinen zákonný zástupce žáka omluvit do 72 hodin
písemným nebo telefonickým vzkazem tak, aby byl vyrozuměn třídní učitel. Žák po návratu
do školy předloží třídnímu učiteli zdůvodněnou omluvenku, podepsanou zákonným
zástupcem, na omluvném listě v „Žákovském zápisníku“.

3.

4.

5.
6.
7.

Škola může uvolnit žáka z vyučování z předem známých důvodů na základě písemné
žádosti zákonného zástupce:
a) z 1 vyučovací hodiny uvolňuje třídní učitel
b) na 1 – 2 dny uvolňuje třídní učitel
c) na 3 a více dnů podávají zákonní zástupci řediteli školy písemnou žádost
Škola zodpovídá za žáky v době vyučování (dle rozvrhu), nezodpovídá za žáky, kteří se
do školy nedostavili ve stanovený čas nebo za žáky, kteří svévolně opustili školu nebo
místo společné akce. V případě pozdějšího příchodu do školy zodpovídá za žáky až po
jejich příchodu do školy.
Absenci žáka z důvodu návštěvy lékaře v průběhu dne omlouvá třídní učitel. Žák odevzdá
předem vyplněný formulář podepsaný zákonným zástupcem. Formulář je ke stažení na
webových stránkách školy.
V případech časté absence škola bude požadovat k omluvení absenci vyjádření lékaře
(nestačí pouze omluvenka zákonnými zástupci žáka).
Zákonní zástupci jsou povinni neprodleně ohlásit škole změnu bydliště, telefonního čísla
a dalších osobních údajů.
Zákonný zástupce je povinen se dostavit k projednání prospěchu a chování svého dítěte
na pravidelné informační schůzky, nebo bezprostředně na vyzvání školy.

4.4 Ostatní
1. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku
vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo
na školní rok. Žák může být uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.
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5. CHOVÁNÍ ŽÁKA
5.1 Chování před vyučováním
1. Při vstupu do budovy si žáci řádně očistí obuv před vchodem ve vestibulu. Obuv a svrchní
oblečení si všichni řádně uloží v šatnách a odcházejí do tříd.
2. Po prvním zazvonění, tj. 5 minut před zahájením vyučovací hodiny, musí být žáci ve svých
třídách, na svých místech.
5.2 Chování během vyučování
1. Během celého vyučovacího dne (daného rozvrhem) nesmí žáci svévolně opustit prostory
školy (platí především pro přestávky).
2. Po příchodu do tříd po prvním zvonění (5 minut před hodinou) si žáci na svých místech
připravují potřeby na vyučování, nehlučí, vyčkávají zvonění a příchod učitele.
3. Opozdí-li se žák do hodiny, při vstupu do třídy hlasitě pozdraví a vyučujícímu se omluví s
odůvodněním pozdního příchodu.
4. V případě, že žák zapomene žákovský zápisník, je povinen se omluvit vyučujícímu hned v
první vyučovací hodině.
5. Během vyučovací hodiny musí žáci pozorně sledovat výklad učitele a plnit jeho pokyny, do
vyučování se vhodně zapojují svou aktivitou. V hodině se žákům zakazuje jíst, pít, žvýkat
nebo jiným způsobem rušit průběh hodiny.
6. Z hodiny se může žák vzdálit jen se svolením učitele.
7. Vstoupí-li učitel nebo jiná dospělá osoba do třídy, zdraví žáci povstáním v lavicích (neplatí
při praktickém zaměstnání). Usednou na pokyn učitele. Po ukončení hodiny zdraví žáci
povstáním na vyzvání učitele a stojí, dokud učitel neopustí třídu.
5.3 Chování během přestávek:
1. O všech přestávkách může být umožněn pohyb žáků mimo třídu v rámci svého patra a
budovy.
2. O přestávkách žáci relaxují přiměřeným pohybem, odpočívají a svačí. Žáci mohou hrát
drobné hry, stolní tenis podle určeného řádu. Za příznivého počasí budou trávit velké
přestávky venku.
3. Během přestávek jsou návštěvy cizích tříd zakázány. Zakázán je i pobyt v šatnách a
bezdůvodný pobyt na WC. Žáci však nesmí opouštět areál školy. Rovněž je zakázáno
opouštět poschodí, ve kterém je umístěna jejich kmenová třída, s výjimkou stěhování do
odborných učeben.
4. Žáci nesmějí bezdůvodně klepat na dveře ředitelny, sboroven a kabinetů, kam nesmí
rovněž svévolně vstupovat. V naléhavých případech požádají o zprostředkování kontaktu
dohlížejícího učitele.
5. Žákům je zakázáno běhat po schodišti, chodbách či ve třídách. Dále je zakázáno sedat na
kryty topení, parapetní desky, otevírat okna a vyklánět se z nich, manipulovat s žaluziemi,
s přístroji a zařízením ve třídách. Žáci dbají pokynů učitelského dohledu a žákovských
služeb.
6. Před zvoněním odcházejí žáci do třídy. V pěti minutách před zahájením školního
vyučování se zdržují na svých místech a připravují se na výuku. Třídy jsou uzavřeny a žáci
již nesmí vycházet na chodbu, za což zodpovídá služba. Do jiných učeben žáci
přecházejí najednou a ukázněně.
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7. V době polední přestávky je zakázáno jakýmkoliv způsobem narušovat výuku ve třídách v
přízemí.
5.4 Chování po vyučování:
1. Po ukončení vyučování si žáci uklidí svá místa, uloží židle na lavice, služba ve spolupráci
s vyučujícím zkontroluje pořádek v celé třídě. Žáci splní pokyny vyučujícího a na jeho
vyzvání nastoupí k organizovanému odchodu ze třídy.
2. Po vyučování platí přísný zákaz zdržování se žáků v šatnách. V šatnách musí být naprostý
pořádek.
3. Po vyučování se žáci nesmí zdržovat v budově školy ani před ní a odeberou se domů.
Žákům se zakazuje pokřikování a další nekulturní projevy v areálu školy.
5.5 Chování při akcích pořádaných školou:
1. Při akcích mimo školu - při vycházkách, exkurzích, sportovních a kulturních akcích,
školních výletech - se musí žáci chovat tak, aby nebudili pohoršení veřejnosti, aby
dodržovali společenské normy slušného chováni i kázně v zájmu bezpečnosti. Musí se
chovat tak, aby neposkvrnili jméno školy.

6. HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY
1. Poučení na začátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména se
školním řádem, se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v
šatnách, při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích. Záznam
o poučení provede do poučení o bezpečnosti v třídní knize. Toto se týká také vyučujících
ostatních předmětů, viz třídní kniha.
2. Všichni žáci jsou povinni být ve škole přezutí, musí používat hygienicky nezávadnou obuv,
která neklouže a nezanechává stopy na podlaze (nepřipouštět tenisky).
3. Předepsanou obuv a určený oděv musí žáci používat v hodinách TV, práce na pozemku,
ve školních dílnách. Rovněž v hodinách ve třídě musí oděv žáků odpovídat momentální
teplotě místnosti.
4. Žáci musí být vedeni k základním hygienickým návykům, především k mytí rukou po použití
WC a před jídlem, ke správnému držení těla v lavicích a při práci.
5. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví svoje ani
svých spolužáků či jiných osob.
6. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě, na
hřišti či jinde jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídními učiteli nebo vyučujícímu, v jehož
hodině se úraz stal.
7. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a jiným zařízením bez
dozoru učitele, je zakázáno nabíjení mobilních zařízení v prostorách školy.
8. Okna žáci otevírají jen ve vyučování se souhlasem učitele. Ventilačky se nesmějí sklápět
až na parapetní desku. S roletami a závěsy manipulují jen určení žáci za přítomnosti
učitele. Manipulace se žaluziemi je žákům přísně zakázána.
6.1 Ochrana před sociálně patologickými jevy
1. Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v
areálu školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního rádu. Ředitel
školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět
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k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel
školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo
zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné
pomoci.
2. Ve škole platí všeobecný zákaz kouření. Přísný zákaz platí pro žáky po celou dobu výuky.
3. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod.,
kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám
(zejména v situacích, kdy jsou takto postižení žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy
a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu
školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz
přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.

7. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY ŽÁKŮ
1. Kolektiv třídy přebírá počátkem školního roku svou učebnu do péče. Žáci zajišťují čistotu
a estetickou úroveň třídy, zodpovídají za majetek třídy, svévolné poškození hradí zavinivší
žák nebo celý kolektiv třídy.
2. Jakékoliv poškození majetku školy, malby, výzdoby i venkovních zařízení uhradí žáci v
plné výši tak, že zákonní zástupci žáka zajistí opravu nebo převoz do opravy do 3 dnů.
3. Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, které musí být řádně obalené, školními
potřebami a školním majetkem.
4. Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo
školnici.
5. Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek na svém pracovním místě a v nejbližším 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
6. Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači.
Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken o přestávkách a sezení na
okenních parapetech.
7. Žák nemanipuluje s rozvody elektřiny a plynu v laboratořích, s vybavením odborných
pracoven, s uloženými exponáty a modely.
8. Žákům je přísně zakázáno přemisťovat nábytek, případné následné zničení stěn a
obložení bude v plné výši viníkem uhrazeno.

8. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílčí, samostatné části školního řádu.

9. OSTATNÍ USTANOVENÍ
1. V prostorách školy jsou žáci povinni zdravit každou cizí dospělou osobu, učitele a všechny
zaměstnance školy (pozdravem „Dobrý den"). Žákům nepřísluší vybavovat se s dospělými
s rukama v kapsách či se žvýkačkou v ústech. Takt a zdvořilost musí být projevem každého
žáka při kontaktu s dospělými.
2. Dojíždějí-li žáci do školy na kolech popř. koloběžkách, musí sesednout u vchodu do
školního areálu a vést kolo (koloběžku), dále jej musí uzamknout na vyhrazeném místě
(uvnitř kolovny). V areálu školy je také zakázán pohyb na bruslích, skateboardech.
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3. Žáci nesmějí nosit do školy věci, které nesouvisí se školní prací a narušovaly by chod
výuky. Cennosti osobní potřeby a vyšší obnos peněz si žáci mohou uschovat u svých
učitelů (platí především pro hodiny Tv). V případě porušení pravidel stanovených tímto
školním řádem pro vnášení a používání věcí žákem uplatní škola při vzniku škody na těchto
věcech pravidlo o zavinění poškozeného (§ 2918 občanského zákoníku), v jehož důsledku
se povinnost školy k náhradě vzniklé škody (§ 391 zákona č. 262/2006 Sb.) poměrně sníží
nebo úplně zanikne. V případě nálezu cenných věcí je žák povinen toto ihned ohlásit
dospělému zaměstnanci školy (učitel, školnice, uklízečka apod.)
4. Žáci nesmějí nosit do školy zbraně (bodné, sečné, střelné...). Za zbraň se považuje vše,
co činí útok proti tělu důraznějším.
5. Bez svolení vyučujícího je jakákoliv manipulace s mobilními telefony a dalšími
audiovizuálními a záznamovými prostředky v průběhu vyučování i přestávek zakázána,
přičemž musí být během této doby vypnuty. Bez svolení vyučujícího není rovněž povoleno
pořizování fotografií či jiných audiovizuálních (zvukových a obrazových) záznamů. Porušení
těchto pravidel bude považováno za hrubé porušení školního řádu.
6. Z hygienických a bezpečnostních důvodů se nepovoluje nošení čepic a kapucí v
prostorách školy.
7. V souladu s organizačním řádem si žáci zvolí třídní žákovské samosprávy, třídní učitelé
zabezpečí organizaci všech žákovských služeb.
8. Školní samospráva je hlavním orgánem řídící jejich činnosti a článkem ředitelství školy při
podílu žáků na správě školy.
9. Součástí školního řádu jsou také řády odborných učeben (viz přílohy).

Školní řád školy schválila školská rada dne 31. 8. 2018.
Školní řád školy projednala pedagogická rada dne 31. 8. 2018.

Mgr. Lucie Butkovová
ředitelka školy

Přílohy: Provozní řády odborných učeben
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