ZŠ Vítějeves, okres Svitavy

Školní řád
Organizace provozu ve školní budově
1. Školní budovu otvírá školnice v 7.00 a uzavírá v 16.30 hod.
2. Vstup do školní budovy je povolen pracovníkům a žákům školy a ostatní veřejnosti
v době, kdy probíhá vyučování. V ostatních případech se tak děje jen se souhlasem
ředitelky školy. Režim vstupu do školní budovy odpovídá zvýšeným bezpečnostním
opatřením.
3. Každý pracovník a žák školy je povinen chránit školní majetek před poškozením,
zničením nebo zneužitím.
4. Všichni pracovníci se seznámí s klíčovým režimem školy.
Časové rozvržení vyuč. hodin a přestávek
Dopolední vyučování
1h. 7.30 – 8.15
2h. 8.25 – 9.10
3h. 9.30 – 10.15
4h. 10.25 – 11.10
5h. 11.15 – 12.00

přestávka 10 min.
přestávka 20 min.
přestávka 10 min.
přestávka 5 min.
polední přestávka 35 min.

Odpolední vyučování
6h. 12.35 – 13.20
7h. 13.30 – 14.15
8h. 14.25 – 15.10
Dohledy:
7.00 – 7.30
7.15 – 15.10
12.00 – 12.35

přestávka 10 min.
přestávka 10 min.

domovnice
učitelé dle rozvrhů dohledů
uklízečka

5. Ve školní budově je slušností zdravit členy pedagog. sboru, zaměstnance školy a
ostatní osoby, které se v budově pohybují. Žáci zdraví dospělé osoby i mimo školní
budovu.
6. Žák je povinen mít během celé výuky i o přestávkách mobilní telefon vypnutý a
uschovaný v aktovce. Pokud toto nedodrží, osobně telefon odevzdá vyučujícímu, který
ho uschová v trezoru a odevzdá pouze rodičům žáka. Při opakovaném porušování
tohoto nařízení školního řádu bude žák potrestán důtkou ředitele školy. Za ztrátu či
krádež mobilního telefonu škola nenese zodpovědnost.

Práva a povinnosti žáků

Práva žáků

Žák má právo:

1. Na svobodu projevu, myšlení a náboženství.
2. Na bezplatné zákl. vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu. Žák má právo zakládat
samosprávné orgány, být do nich volen a pracovat v nich.
3. Na vzdělávání distančním způsobem v případě vyhlášení krizového opatření
( mimořádné opatření MZ, KHS, nařízení karantény) i v případě běžného onemocnění
jednotlivce.
4. Na zabezpečení přístupu k informacím, které podporují jeho duchovní, morální a
sociální rozvoj. Má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu
vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku.
5. Na vyjádření vlastního názoru. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která
neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. Žák má právo sdělit svůj
názor všem pedagogům. Žák může využít i anonymní schránky. Učitelé jsou povinni
se těmito připomínkami zabývat, což je v souladu s „Úmluvou o právech dítěte“.
6. Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před
sociálně patologickými jevy. Na ochranu před všemi formami sex. zneužívání, před
kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami. Má právo na využití příslušných
preventivních programů.
7. Na poskytnutí pomoci v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit své
znalosti.
8. Na odpočinek a volný čas, na hru a oddechové činnosti odpovídající jeho věku.
9. Na život a práci ve zdravém životním prostředí.

Povinnosti žáků
1. Žáci jsou povinni
o řádně docházet do školy a vzdělávat se jak prezenční, tak distanční formou
výuky, v míře odpovídající okolnostem,
o dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti,
s kterými byli seznámeni, v případě mimořádných opatření být vybaven
ochrannými prostředky a používat je předepsaným způsobem,
o plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními
předpisy a školním řádem.
2. Žáci dodržují pravidla bezpečnosti a hygieny ve škole (větrání, používání ručníků,
používání dezinfekce). Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků a
pracovníků školy. Jsou zakázány všechny činnosti zdraví škodlivé – kouření, pití
alkoholu, pití energetických nápojů, požívání zdraví škodlivých látek. Žákům je
zakázáno do školy vnášet a ve škole užívat návykové látky a jedy a takové látky, které
je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují.
3. Žáci dodržují zásady kulturního chování, zdraví dospělé osoby i mimo školní budovu.
Nepoužívají mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek a fyzického
násilí. Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi či pracovníkům
školy se považují za závažné porušení povinností stanovených školním řádem.
4. Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují jeho průběh. Během malé přestávky si
mohou zajít pro nápoje, na WC a připravit si pomůcky na další hodinu. V průběhu
velké přestávky se žáci pohybují převážně na chodbě, jiné třídy nenavštěvují. Ve třídě
se žáci nehoní, nehází předměty, nepoškozují nábytek a zařízení, nevyklánějí se
z oken, nevyhazují předměty z oken a nepokřikují na kolemjdoucí. Během přestávek
se okna neotvírají, větrá se během výuky pod dohledem pedagoga. Žáci nesedají na
tělesa ústředního topení ve třídě ani na chodbě.
5. Žáci jsou povinni dodržovat opatření k zajištění jejich bezpečnosti. O přestávkách je
zakázáno opouštět školní budovu. Žáci 4. a 5. ročníku ve dnech odpoledního
vyučování přicházejí do družiny až po odpolední výuce. Z toho vyplývá, že v době
polední přestávky, pokud opustí školní budovu, škola nenese zodpovědnost za jejich
chování. Žáci byli rovněž poučeni o dodržování bezpečnosti na dětském hřišti.
Vzhledem k tomu, že se nejedná o školské zařízení, nenese škola zodpovědnost za
případný úraz, ke kterému dojde v době mimoškolní i v době polední přestávky.
6. Žák je po zvonění na svém místě a má připravené pomůcky na vyučovací hodinu.
Žákovskou knížku má po celou dobu na lavici. Všechny omluvy přednesou žáci ihned
po příchodu učitele před zahájením vyučování.
7. Do školy nesmí žáci nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo
ohrožovat mravní výchovu žáků. Žáci nenosí věci, které nepotřebují k výuce. Cenné
věci a peníze nenechává žák v šatně. Větší obnosy peněz dává do úschovy tř. učiteli

nebo do ředitelny. Před hodinou TV odkládá cenné věci (hodinky, šperky, telefony …)
na předem určené místo.
8. Žáci udržují pořádek v celé školní budově. Při odchodu ze třídy nechávají svá místa
v pořádku a třídní služba provádí úklid (zametání třídy, mazání tabule….). Po
skončení vyučování odcházejí žáci společně s vyučujícím do školní jídelny. Každá
třída má svoji třídní službu, kterou stanoví třídní učitel. Tato služba zabezpečuje
pořádek ve třídě po celou dobu školního vyučování v daném týdnu, žáci mohou být
pověřeni i dlouhodobými úkoly.
9. V případě ztráty osobní věci musí žák ihned informovat učitele.
10. Každý úraz i sebemenší poranění jsou žáci povinni ihned hlásit vyučujícímu.
11. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači, uzávěry topení a
žaluziemi bez dozoru učitele.
12. Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy a
na akcích pořádaných školou. Žák má povinnost dodržovat školní řád a předpisy
týkající se bezpečnosti. Je povinen chránit své zdraví a zdraví svých spolužáků. Žáci
jsou povinni ihned hlásit jakékoliv náznaky šikanování. Bude-li u žáka zjištěn některý
ze sociálně-patologických jevů.
o
o
o
o
o
o
o
o

drogová závislost, alkoholismus a kouření
kriminalita a delikvence
virtuální drogy
patologické hráčství
záškoláctví
šikanování, vandalismus
xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismu
kyberšikana

bude postupováno podle Met. pokynu MŠMT k prevenci soc. – patolog. jevů a podle
Met. pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky.
13. Nedodržování a porušování šk. řádu bude trestáno podle závažnosti přestupku
následujícími výchovnými opatřeními: napomenutí tř. učitele, důtka tř. učitele, důtka
řed. školy, snížená známka z chování.
14. Ve škole i mimo školu dodržují žáci pravidla slušného chování a dbají na dobré
občanské soužití. Zvláště dojíždějící žáci zdraví v autobuse a chovají se slušně na
autobusových zastávkách. Pomáhají slabším, postiženým spolužákům a projevují úctu
ke starším lidem. Žáci se chovají vždy tak, aby se za své jednání nemuseli stydět. Ti,
kteří dovršili 15 let věku, nesou za své chování plnou zodpovědnost.

Docházka do školy
1. Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Na vyučovací hodiny přichází
včas, aby si stačil připravit potřebné pomůcky před jejich začátkem.
2. Při distančním způsobu výuky jsou respektována jeho specifika (odlišné technické
vybavení a možnosti žáků…). Délku výuky a přestávek stanovuje pedagog podle
charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků, jejich
schopnostem a reakcím.
3. Účast na vyučování nepovinných předmětů, docházka do zájmových kroužků a školní
družiny je pro zařazené žáky povinná.
4. Při účasti na akcích, které organizuje škola, žáci dodržují ustanovení školního řádu.
5. Za pobyt žáka ve školní družině platí zástupci žáka poplatek. Výši úplaty stanoví
ředitel školy ve směrnici pro činnost ŠD. O snížení nebo prominutí úplaty, zejména
v případě dětí se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitel školy.
6. Během školního roku může ředitel školy vyhlásit pro žáky nejvýše pět volných dnů.

Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními
potřebami
1. Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou, je
povinen řídit se pokyny učitelů a jiných oprávněných osob.
2. Žák musí udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení třídy a
školy a které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou.
3. V případě nedbalého zacházení nebo úmyslného poškození škol. majetku, majetku žáků,
učitelů, či jiných osob bude se zákonným zástupcem projednána náprava. Zástupce žáků
je povinen zajistit opravu nebo úhradu vzniklé škody. Mezi třídním učitelem a žáky
je uzavřena úmluva o ochraně majetku, se kterou jsou rodiče prokazatelně seznámeni.
4. V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být žákům zapůjčeny
technické prostředky školy pro digitální komunikaci (tablet, notebook, sluchátka.),
tento majetek je zapůjčen uzavřením smlouvy o půjčce.

Vnitřní režim školy
1. Budova školy se otevírá v 7. 00 hod., vyučování začíná v 7.30. Žáci přicházejí do
školy nejméně 10 min. před vyučováním, s výjimkou části dojíždějících žáků.
Přezouvají se v šatně, obuv ukládají na určené místo. Šatna žáků je uzamčena. Dohled
nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů je
vyvěšen na chodbách i ve školní jídelně. Cizí osoby budou vpouštěni do budovy pouze
v době přestávek, kdy učitelé budou schopni reagovat na vpouštěcí kamerový systém.
2. Do tělocvičny vstupují žáci po přezutí do vhodné sportovní obuvi, na výuku tělesné
výchovy mají podle pokynů vyučujících vhodné sportovní oblečení.
3. Pokud žák používá k dopravě do školy kolo, ukládá a uzamyká ho na určeném místě.
Musí mít kolo řádně vybaveno a používat ochrannou přilbu.
4. Do ředitelny a sborovny žáci přicházejí jen ve zvláštních případech. Se vším
potřebným se obracejí na dozor vykonávajícího učitele. Do pracovny, tělocvičny,
školní dílny, kabinetů, škol. družiny vcházejí žáci jen v doprovodu vyučujícího.
5. Žákům je umožněn pobyt v budově školy o přestávce mezi dopoledním a odpoledním
vyučováním, škola v této době zajišťuje dohled. Pokud žák pobývá v tuto dobu mimo
školní budovu, škola nenese za žáka zodpovědnost.

Zákonní zástupci žáků
1. Zákonní zástupci žáků jsou povinni
o zajistit, aby žák docházel řádně do školského zařízení,
o na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek
týkajících se vzdělávání žáka,
o informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke
vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání,
o dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování jak při prezenční výuce,
tak při distančním vzdělávání. Zákonný zástupce je povinen při
nepřítomnosti dítěte delší než 3 dny doložit důvody nepřítomnosti žáka ve
vyučování do 3 dnů od počátku nepřítomnosti. Zákonný zástupce vyrozumí
tř.učitele nebo řed. školy telefonicky či písemně. Omluvenka bude
obsahovat konkrétní důvod neúčasti, datum, podpis (pojem „rodinné
důvody“ je nedostačující). Po návratu žáka do školy bude mít totéž
uvedeno v žákovské knížce. Z hodin TV bude žák dlouhodobě uvolněn na
základě doporučení lékaře. Výjimečně lze dítě uvolnit z hodin TV či
z určitých TV aktivit na základě písemné omluvy. Zákonný zástupce
omluví rovněž neúčast dítěte v nepovinných předmětech a zájmových
útvarech,

o dohlížet, aby se jeho dítě v době plnění základní školní docházky
nepohybovalo ve společensky závadném prostředí (diskotéky, zábavy,
restaurační zařízení),
o odhlásit žáka ze školy v případě přechodu na jinou školu.

Zákonní zástupci žáků mají právo na
● svobodnou volbu školy pro své dítě,
● informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole v době konání tř. schůzek
nebo po předchozí domluvě v jinou dobu. Není dovoleno narušovat v této
souvislosti vyučování,
● informace o průběhu a vzdělávání žáka průběžně a pravidelně i při distančním
způsobu výuky prostřednictvím komunikační platformy školy, videohovorů,
e-mailů, písemnou korespondencí, telefonicky, osobně,
● informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím,
● nahlížení do výroční zprávy, pořizování opisů a výpisů z ní,
● informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení,
● vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jehož obsah, formy a
metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem,
● volbu do školské rady,
● požádání ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka,
● vyjádření nebo vznášení připomínek a podnětů k práci školy a ke všem
rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí ve vzdělávání žáka.

Režim mimoškolních akcí
1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo školu zajišťuje škola vždy
nejméně jedním ped. pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který
není ped. pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům a byl poučen ředitelem
školy.
2. Při organizaci akcí souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy konaných mimo školu
stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti
a s přihlédnutím k zákl. fyziolog. potřebám žáků. Dohled do počtu 25 žáků zajišťuje 1
pedagog. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti
řeď. školy.
3. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny
předem zákonným zástupcům žáků, a to zápisem do žák. knížky nebo jinou písemnou formou.
4. Žáci se během akce mimo budovu školy řídí pravidly silničního provozu a pokyny
doprovázejících osob. Učitel před akcí prokazatelně poučí žáky o bezpečnosti.

5. Pro společné exkurze tříd, lyžařské kurzy platí zvláštní bezpečnostní předpisy. Při pobytu
v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují i vnitřnímu řádu tohoto zařízení.
6. Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá ved. akce, který je určen řed. školy.
7. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně
klasifikace na vysvědčení.
8. Součástí výuky je také výuka plavání ve dvou ročnících I. stupně a lyžařský výcvik žáků II.
stupně a další výchovně vzdělávací exkurze či aktivity.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a
jejich ochrany před soc. patologickými jevy a před projevy
diskriminace, nepřátelství nebo násilí

1. Všichni žáci se chovají ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek
svůj nebo jiných osob. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči,
vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele.
2. Při výuce v tělocvičně, dílně, odborných učebnách se žáci řídí vnitřním řádem odborné
učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků a dodatečné
poučení těch, kteří při první hodině chyběli. Učitel provede zápis o bezpečnosti do tř.
knihy. Poučení o bezpečnosti se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před
každými prázdninami.

3. Ve vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit, kouřit zde nesmějí žádné
osoby a není možné zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená. V případě
porušení zákazu kouření informuje tř. učitel zákonného zástupce žáka a sepíše stručný
záznam s vyjádřením žáka. Jestliže se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán sociálněprávní ochrany. Stejným způsobem se postupuje při zjištění nálezu alkoholu a OPL.

4. Školní lékárna je umístěna na chodbě v I. patře. Pro akce mimo školu slouží cestovní
lékárna. Za vybavení lékárny zodpovídá zdravotník, který též kontroluje záruční dobu
léků a zdravotnického materiálu.
5. Škola vede evidenci úrazů dětí, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu (v elektronické
podobě) stanoveným orgánům.

Postup při úrazu:
o žák neprodleně vyrozumí přítomného učitele o úrazu či zranění
o učitel poskytne první pomoc a je-li to nutné, zajistí odborné ošetření lékařem
o vyučující neprodleně vyrozumí o úrazu vedení školy a zákonného zástupce
žáka
o učitel, který byl úrazu přítomen, provede ve spolupráci s ředitelem školy
záznam o úrazu

Povinnosti zaměstnanců školy
1. Zaměstnanci jsou povinni dbát o vlastní bezpečnost a zdraví a bezpečnost a zdraví
žáků, dodržovat nařízená hygienická opatření v době mimořádných opatření MZ,
KHS, karantény.
2. Ve vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. Kouřit zde nesmějí žádné
osoby a není možné zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená.
3. V areálu školy platí zákaz požívání alkoholických nápojů v pracovní době a zákaz
zneužívání návykových látek.
4. Všichni zaměstnanci jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků
a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení soc. patologickým
jevům, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví.
5. Škola je povinna sledovat nežádoucí projevy xenofobie, rasismu, intolerance a
antisemitismu a soustavným působením tyto nezdravé projevy potírat.
6 Zaměstnanci školy dodržují předpisy BOZP a PO, pokud zjistí závady a nedostatky
ohrožující zdraví a bezpečnost osob a jiné závady techn. rázu, je jejich povinností
informovat o těchto skutečnostech nadřízeného, popř. domovnici. Sledují zdravotní
stav žáků a v případě onemocnění dítěte informují ihned vedení školy a rodiče
postiženého žáka. Žák může být odeslán k lékařskému vyšetření jen v doprovodu
dospělé osoby.
7. Učitelé věnují individuální péči dětem z málo podnětného rodinného prostředí a dětem
se zdravotními problémy. Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv z PP
poraden a na sdělení rodičů o dítěti. Třídní učitelé průběžně informují ostatní pedagogy
o všech změnách u svých žáků. Učitelé evidují a kontrolují absenci žáků. Na žádost
rodičů uvolňují žáka z vyučování vždy na základě písemné žádosti o uvolnění.

Pedagogičtí pracovníci
Pedagogičtí pracovníci jsou povinni

 vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
 chránit a respektovat práva žáka,
 chránit bezpečí a zdraví žáka a předcházet všem formám rizikového chování ve
školách a školských zařízeních,
 svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve
školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,
 ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před
zneužitím data, údaje a osobní údaje žáků a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje,
informace o zdravotním stavu žáků a výsledky poradenské pomoci školského
poradenského zařízení a školského poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,
shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit
před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají nárok,
nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat,
 poskytovat zákonnému zástupci žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním
v době prezenční i distanční formy vzdělávání, pracovat se žáky přes školní úložiště
OneDrive a služby Microsoft 365, platforma teams.

Pedagogičtí pracovníci mají právo
 na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na
ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo
zákonných zástupců žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu
s pedagogickým pracovníkem ve škole,
 na ochranu před neodborným zasahováním do výkonu pedagogické činnosti,
 na výběr a uplatňování metod, forem a prostředků konání přímé vyučovací, přímé
výchovné či přímé speciálně - pedagogické činnosti, pokud jsou v souladu se zásadami
a cíli vzdělávání,
 volit a být voleni do školské rady,
 na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti,
 požadovat doložení omluvenky od lékaře u žáků s vyšším počtem zameškaných hodin,
s pravidelně se opakujícími absencemi a při podezření na záškoláctví. Při počtu
neomluvených hodin (nad 10) je pedagog povinen toto neprodleně hlásit na oddělení
sociálně právní ochrany dětí ( OSPOD).

Pravidla vzájemných vztahů zák. zástupců žáka
s pedagogickými pracovníky
1. Zákonní zástupci žáka mají právo se informovat o chování a prospěchu dítěte ústně či
telefonicky. Není dovoleno narušovat v této souvislosti vyučování.
2. Rodiče jsou v případě kázeňského postihu žáka vždy prokazatelným způsobem
předem informováni.

Školní řád byl projednán na pedagogické poradě dne 22 6. 2022.

