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Organizace rozvrhu učebního dne 
Začátek vyučování je v 8.00 hod. Žáci jsou nejpozději v 7.55 hod. ve třídě, kdy   jsou řádně 
připraveni na vyučování. V 7.55 se škola uzamyká, aby nedocházelo k častým pozdním 
příchodům.  

 
Rozpis vyučovacích hodin:  1. hodina   8.00 –   8.45 
      2. hodina   8.55 –   9.40 
      3. hodina 10.00 – 10.45 
      4. hodina 10.55 – 11.40 
      5. hodina 11.50 – 12.35 
      6. hodina 12.45 – 13.30    
              polední pauza od 13.30 do 14.00 
      7. hodina 14.00 – 14.45 
      8. hodina 14.45 – 15.30 
 
Zvonění určuje pouze začátek hodiny, vyučující sám určuje, kdy hodina končí (bez 
zvonění). 
 
Hromadný vstup žáků do školy se děje organizovaně v 7.40 hod. podle pokynů školnice 
a to vchodem určeným pro žáky. 
 
Žáci přicházejí do školy nejdříve 20 min. před počátkem vyučování. Před vstupem do 
tříd se přezouvají do vhodné obuvi.  
 
Žáci po příchodu do tříd zaujmou své místo a připravují se na vyučování. 
 
Brána školního dvora u hlavní budovy se zamyká 7.55 hod. Proto musí žáci, kteří se 
opozdí, použít přední vchod pro zaměstnance a veřejnost. Do školy je vpouští paní 
školnice, která také pozdní docházku eviduje pro potřeby TU. 
 
Mezi jednotlivými hodinami je 10 min. přestávka, po druhé vyučovací hodině je 
přestávka 20 min. 
 
Stěhování tříd se provádí podle rozvrhu hodin stanovených tříd. 
 
Po skončení vyučování odcházejí žáci s vyučujícím až k východu ze školy. Před 
odchodem každý uklidí své místo, uloží židle na lavice podle pokynů vyučujícího. Po 
skončení vyučování se žáci ve škole bezdůvodně nezdržují. 
 
Žáci, kteří se stravují, vcházejí do školní jídelny ukázněně a řídí se pokyny dozorujícího 
učitele.  
 
Žáky školní družiny (ŠD) odvádějí do ŠD a na oběd vychovatelky nebo určení učitelé 1. 
stupně. 
 
Veškerá shromáždění na škole se konají podle plánu schváleného ředitelem školy. 
 
Do budovy školy vstupují žáci bez doprovodu dospělé osoby. Po vyučování jsou žáci 
hlavní budovy odváděni vchodem na dvůr, popř. hlavním vchodem a vchodem z jídelny 
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po odpoledním vyučování. Zákonní zástupci (ZZ) mohou na své děti čekat před školou. 
Nikdo další nebude do budovy vpuštěn.  
 
V případě vyučovacích hodin, které jsou vyučovány tzv. v blocích, a jsou zařazeny 
v rozvrhu jako poslední, může docházet k ukončení výuky žáků o 10 minut dříve. Výuka 
tímto není zkrácena, protože probíhá i během poslední přestávky.  
 
V  případě výuky praktických činností v budově elokovaného pracoviště v rámci 
„Přípravy pokrmů“ mají žáci po ukončení výuky rozchod od této budovy. 

 
          Pravidla chování žáků 
 
Navzájem se zdravíme, žáci oslovují učitele – paní učitelko, pane učiteli, paní 
asistentko. 
 
Chováme se k sobě slušně a podle pravidel slušného chování.  
 
Žáci se chovají slušně i na veřejnosti, i mimo vyučování jsou žáky této školy, svým 
chováním jí dělají čest.  
 
Žáci respektují zásady kulturního chování. Zdraví učitele, zaměstnance školy a všechny 
hosty pozdravem „Dobrý den“. Každého dospělého, který vstoupí do třídy, zdraví žáci 
povstáním. 
 
Do školy nesmí žáci nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo 
ohrožovat mravní výchovu žáků. Nesmí také nosit cenné předměty, které nesouvisí 
s výukou a se vzděláváním – a to včetně přístrojů audiotechniky (mimo mobilních 
telefonů). V kapsách oděvů, v šatně tělocvičny ani v jiných prostorách si žáci 
nenechávají cenné věci a peníze. Větší obnos peněz může žák uložit do úschovy u 
třídního učitele (TU). 
 
Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě hlásí tuto skutečnost vyučujícímu nebo TU. 
Krádeže jsou protiprávním jednáním, jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude 
tuto skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému 
(jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil. Nebude tak činit v případě, že 
věci nebyly řádně uzamčeny a zajištěny. 
 
Záležitosti s učiteli vyřizují žáci před vyučováním, v době konzultačních hodin 
pedagogických pracovníků (PP) a v době přestávek, kdy jim dozírající učitel zavolá 
učitele ze sborovny.  
 
Žák, který vstoupí po zvonění do třídy, je považován za opozdilého, je povinen řádně se 
omluvit. Při řádně neomluvených a opakovaných pozdních příchodech bude škola 
okamžitě informovat zákonné zástupce žáka. Pokud se žák opakovaně více než 5x 
opozdí, bude žákovi uděleno kázeňské opatření. 
 
Každý žák má určené místo. Změnit je může jen se souhlasem TU nebo podle pokynů 
vyučujícího. 
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Žáci jsou povinni mít u sebe věci potřebné k vyučování. Tzv. žákovský průkaz má žák u 
sebe ve všech předmětech, tzn. i v tělesné výchově. 
 
Přestávky jsou vyhrazeny k odpočinku a přípravě pomůcek a dalších potřeb na další 
vyučovací hodinu. V průběhu přestávek se žáci řídí pokyny učitele, který vykonává 
dozor. 
                     
Během přestávek si žáci připraví pomůcky na další hodinu. Za nesplněné úkoly či 
zapomenuté pomůcky se omlouvají na začátku hodiny. 
 
Na WC chodí žáci o přestávkách, ale bezdůvodně se tam nezdržují. 
Přestávky tráví žáci na chodbách, ve svých třídách nebo na školním dvoře. Je 
zakázáno trávit přestávku v cizí třídě. Žáci nechodí na jiné patro školy s výjimkou 
stěhování do jiných učeben. 
 
Stěhování žáků se provádí se zvoněním na další vyučovací hodinu.  
 
Při výuce v odborných pracovnách a tělocvičně se žák řídí řádem platným pro tyto 
pracovny. Jsou také povinni se řídit zásadami, které jim byly sděleny v poučeních o 
bezpečnosti. Žák zodpovídá za čistotu svého místa a okolí. 
 
Nedostaví-li se vyučující po zvonění do třídy, je služba povinna okamžitě toto oznámit 
jinému vyučujícímu nebo řediteli školy. 
 
O přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním se žáci, kteří čekají na 
odpolední výuku, mohou zdržovat v počítačové učebně a to pod dohledem vyučujícího.   
 
Během vyučování neopouštějí žáci budovu školy. 
 
Je zakázáno používání osobních mobilních telefonů, dotykových zařízení (např. tabletů) 
a hudebních produkcí ve vyučování (pokud vyučující nedovolí jinak), je zakázáno 
zneužívání mobilních telefonů k nahrávání, focení a přehrávání videozáznamů ve všech 
prostorách školy a při jiných akcích organizovaných školou (pouze se souhlasem 
doprovodu). Za způsobenou škodu krádeží mobilního telefonu škola neodpovídá, při 
zjištění konkrétního pachatele předá škola případ k řešení Polici ČR.  
 
Je zakázáno nosit mobilní telefony do prostor tělocvičny v rámci hodin tělesné výchovy. 
 
V případě neuposlechnutí výše uvedeného, bude mobil žákovi zabaven, uložen do 
trezoru školy a zákonný zástupce (ZZ) bude informován o tom, kdy si má mobil ve škole 
vyzvednout. 
 
V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě a to na dobu nezbytně 
nutnou. 
 
Žákovskou službu tvoří dvojice žáků, na začátku hodiny hlásí nepřítomné žáky, dbá na 
úklid ve třídě, maže tabuli apod. 
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   Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
 
Škola bude v oblasti zajištění BOZ dětí a žáků řídit: 
 
 dle § 29 zákona č.561/2004 Sb, školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
 dle § 3 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů 
 dle Metodického doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a 

školských zařízeních, Č.j.: MSMT-1981/2015-1, 
 dle Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a 

studentů ve školách zřizovaných MŠMT Č.j.: 37014/2005-25, 
 

Žák je povinen chránit si své zdraví i zdraví svých spolužáků.  
 
Žáci důsledně dodržují pravidla bezpečnosti a dbají pokynů všech pracovníků školy. Při 
veškerém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. 
 
Žák chodí do školy vhodně oblečen a upraven. K přezutí škola doporučuje obuv 
větratelnou s pevnou podrážkou a řádně upevněnou na noze.  
 
Žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé. Všem osobám je 
v prostorách školy a jejím okolí a na všech akcích školou pořádaných zakázáno vnášet, 
držet, distribuovat a užívat návykové látky a jedy a takové látky, které je svým 
vzhledem, chutí a konzistencí napodobují (včetně nikotinových sáčků či energetických 
nápojů) - drogy, alkohol, cigarety – včetně elektronických cigaret. Distribuce je trestným 
činem a užívání omamných a psychotropních látek (OPL) je porušením školního řádu.  
Neplatí to v případě, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu. 
 
Do školy je zakázáno nosit oblečení, které propaguje fašismus, rasismus a drogy. Ve 
škole jsou zásadně nepřípustné jakékoli projevy šikany, násilí, rasismu a netolerance 
vůči komukoliv, stejně jako propagace násilí, fašismu a dalších hnutí směřujících 
k potlačení práv jedince nebo skupiny osob. Je zakázáno používat nepřiměřené obrany 
včetně náznaků kopů, chvatů a úderů.  
 
Do školy je zakázáno vnášení zbraní a nebezpečných předmětů.  
 
Je v zájmu žáků upozorňovat na tyto projevy a nedopustit tyto projevy. 
 
Jakýkoliv úraz či nevolnost hlásí žák urychleně dozírajícímu, popřípadě jinému učiteli 
nebo vedení školy. 
 
Při úrazu žáka při pobytu ve škole zajistí škola 1. pomoc a lékařské ošetření, vyrozumí 
zákonného zástupce žáka a zajistí sepsání záznamu o školním úraze. 
 
Žáci, u kterých se projeví během vyučování zdravotní potíže, odcházejí ze školy pouze 
za doprovodu ZZ nebo za dozoru dospělé osoby pověřené ZZ. 
 
Žák je povinen okamžitě hlásit projevy jakéhokoliv onemocnění a příznaky dozorujícímu 
PP nebo TU. 
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V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví žák o přestávce neběhá, neskáče ze schodů. 
Žáci se nezdržují u schodišťových zábradlí. 
Z bezpečnostních důvodů není povoleno pohybovat se po škole na kolečkových 
bruslích nebo na koloběžce. 
 
Pokud žáci přecházejí z hlavní budovy na odloučené pracoviště nebo na bohumínská 
sportoviště a naopak, jedná se tak vždy za doprovodu pedagogického dozoru. 
 
Podmínky bezpečnosti při činnostech ve specializovaných učebnách jsou upraveny 
v samostatných předpisech školy (provozních řádech). 

 
Práva žáků a zákonných zástupců 

 
Žák je partnerem učitele ve výchovně vzdělávacím procesu. Má právo být vzděláván a 
hodnocen přiměřeně svým schopnostem a v kulturně estetickém prostředí, které vytváří 
škola jako celek. 
 
Žák má všechna práva dítěte, jak jsou ustanovena v Úmluvě o právech dítěte a práva 
zakotvená ve Školském zákoně v platném znění. 
 
Žák má právo na vzdělání a školské služby podle Školského zákona v platném znění, 
včetně distanční výuky.  
 
Žák a ZZ má právo na přístup k informacím o průběhu a výsledcích vzdělávání a 
informacím, které podporují jeho rozvoj. Rodič má právo na objektivní informace o svém 
dítěti (včetně rodičů žijících v odloučené domácnosti).  
 
ZZ má právo na přístup k osobním údajům (OÚ). ZZ dává souhlas se zpracováním OÚ. 
 
Konzultace s vyučujícími si ZZ dohodne vždy předem telefonicky nebo emailem, popř. 
ZZ využívá konzultačních hodin jednotlivých vyučujících. 
 
Žák má právo na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým 
zacházením, před sociálně patologickými jevy. Má právo na využití preventivních 
programů, které mu slouží k poskytnutí potřebné podpory ve zmíněných oblastech. 
 
ZZ má právo jednat s vedením školy, učiteli a vychovateli hlavně v době konzultačních 
hodin vyučujících, v době mimo přímou vyučovací povinnost tohoto učitele jen po 
vzájemné dohodě, v naléhavém případě kdykoli. 
 
Žák a ZZ má právo na vyjádření vlastního názoru v záležitostech týkajících se 
vzdělávání. Vyjádření žáka musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a 
stupni vývoje. 
 
Žák má právo obracet se na členy žákovského parlamentu (ŽP), volit je a být do nich 
volen, pracovat v nich a prostřednictvím ŽP se podílet na chodu školy. 
 
Žák a ZZ má právo na informace a poradenskou činnost školy. Ke svým vyjádřením 
může žák využívat (ne zneužívat) schránku důvěry. 
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Žák a ZZ se může účastnit všech akcí pořádaných školou, může se souhlasem 
pedagogického pracovníka a ředitele školy akce sám organizovat. 
 
Žák má právo dle svých potřeb přiměřeným způsobem jednat o svých problémech s TU, 
školním psychologem, jednotlivými vyučujícími či vedením školy, a to zejména o 
problémech vzdělávacích a výchovných, zdravotních, jiných (např. rodinných). 
 
Žák má právo obrátit se s námitkou na pedagoga, pokud je přesvědčen, že jsou jeho 
práva porušována ze strany vyučujícího, má právo na slušné chování ze strany 
pedagogů, kteří jsou povinni respektovat důstojnost žáka. 
 
Má právo na spravedlivé a zdůvodněné hodnocení. 
 
ZZ má právo zúčastnit se po domluvě s vyučujícím vyučování. 
   

Povinnosti žáků a zákonných zástupců 
 
Žák je povinen řádně docházet do školy, účastnit se výuky podle platného rozvrhu hodin 
a řádně se vzdělávat. Od 1. 9. 2020 je žák povinen v případě distančního vzdělávání 
vzdělávat se na dálku.  
 
Jako oficiální komunikační kanál pro distanční výuku byla zvolena platforma Google 
Classroom, pro případnou online výuku pak Google Meet. Pro komunikace se žáky, ZZ i 
mezi PP navzájem a pro hodnocení či klasifikaci slouží školní informační systém 
BAKALÁŘI. 
 
Žák je povinen dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a 
bezpečnosti, s nimiž byl seznámen. Žáci jsou také povinni se řídit pokyny vyučujících a 
jiných pracovníků školy. 
 
Zákonný zástupce je povinen zajistit, aby žák docházel řádně do školy, zodpovídá za 
chování svého dítěte. 
 
Na vyzvání ředitele se osobně účastnit projednání závažných otázek a problémů 
týkajících se vzdělávání nebo výchovných problémů žáka. 

 
ZZ je povinen informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích 
dítěte nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh 
vzdělávání. 
 
ZZ je povinen oznamovat škole údaje podle § 28, odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. 
v platném znění a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání (jméno a 
příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, údaje o zdravotní 
způsobilosti, telefonické spojení, ZP), a změny v těchto údajích. 
 
ZZ je povinen seznámit se se školním řádem formou třídních schůzek, tripartit, 
webových stránek školy, na chodbě školy apod. a řád dodržovat. 
 
ZZ je povinen vhodně reagovat na zápisy obsažené v Bakalářích, žákovských 
průkazech a pravidelnou kontrolu potvrzovat podpisem nebo potvrzením o přečtení. 
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ZZ je povinen dokládat důvody nepřítomnost žáka ve vyučování. 
 
Zacházení se školním majetkem 
 

Žáci jsou povinni šetrně zacházet s učebnicemi a školními potřebami, které jim byly 
svěřeny v souvislosti s výukou. Udržují třídu, vnitřní i okolní prostory školy v čistotě a 
pořádku, chrání majetek školy před poškozením.  
 
Základní učebnice a učební pomůcky jsou žákům 1. tříd poskytovány zdarma. Žáci 2. – 
9. tříd získávají učebnice na vymezenou dobu pouze do bezplatného užívání. Učebnice 
jsou stále majetkem školy a je třeba s nimi tak nakládat.  
 
Veškeré poškození majetku je žák povinen ohlásit učiteli, který koná dozor, TU nebo 
jinému pracovníkovi školy. 
 
Při zaviněném poškození školního majetku se postarají se svými ZZ o urychlenou 
nápravu a uvedou na vlastní náklady poškozenou věc do původního stavu. Za zničený 
majetek školy včetně učebnic bude vyžadována odpovídající náhrada. 
 
Žákům je zakázáno manipulovat s didaktickou technikou či termoregulačními ventily. 
Otevírat okna a manipulovat se žaluziemi mohou pouze učitelé. 
 
   
  Pravidla pro užívání šatních skříněk 
 
Skříňka  je určena pro dva žáky, kteří si skříňku řádně označí. Oba žáci vlastní svůj klíč 
od skříňky, který dostanou zdarma – univerzální klíč je uložen v kanceláři školy.  
 
Žák zodpovídá za přidělený klíč. Pokud ho ztratí nebo poškodí, okamžitě to nahlásí TU 
a na vlastní náklady nechá zhotovit klíč nový. 
 
Žák zodpovídá za uzamčení skříňky. Pokud je skříňka neuzamčená, škola neodpovídá 
za případnou ztrátu uložených věcí.  
 
Skříňka slouží k odkládání svrchního ošacení a venkovních bot, popř. k uložení 
přezůvek, cvičebního úboru a pomůcek např. do výtvarné výchovy.  
 
Za čistotu a bezzávadný stav skříněk zodpovídají oba žáci, není povoleno vylepování 
plakátů, či jakýchkoli jiných tiskovin a obrázků uvnitř i vně skříňky, taktéž není dovoleno 
jakékoliv popisování skříněk. Při poškození či zničení skříňky bude vedení školy 
vyžadovat úhradu za opravu po zákonných zástupcích žáka. 
 
Na pokyn TU žáci skříňky z důvodu úklidu a desinfekce zcela vyklidí a nechají 
odemčené (žáci budou informování prostřednictvím rozhlasu a třídních učitelů). 
 
Žáci nenechávají v uzamčených šatních skříňkách po vyučování aktovky, z důvodu 
řádné domácí přípravy na vyučování (kontroluje vyučující, který žáky odvádí, nebo 
namátkou vedení školy). 
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  Pobyt žáků na školním dvoře 
 
Pobyt žáků se může uskutečnit pouze za příznivého počasí. Pokud nebude příznivé 
počasí, bude žáky i vyučující informovat vedení školy rozhlasem. 
 
Pokud bude chtít žák trávit velkou přestávku na školním dvoře, musí se přezout do 
venkovní obuvi - poté pak znovu do přezůvek před další vyučovací hodinou.  
 
Nelze opakovaně a střídavě trávit velkou přestávku na dvoře a ve třídě; pokud se žák 
rozhodne, že dvůr opustí, nebude se již zpět vracet. 
 
Vedení školy zajistí dozor vyučujících a zpřísnění kontrol přezutých žáků. 
 
V 9.55 hodin dá vyučující, který koná dozor, pokyn k opuštění dvora, aby se žáci mohli 
přezout a řádně připravit na další vyučování. 

 
Nepřítomnost žáka ve škole, omlouvání a uvolňování žáků 

 
Neúčast žáků v hodinách narušuje vzdělávací proces, proto by měli ZZ posoudit 
závažnost žákovy nepřítomnosti. Žák je povinen si doplnit zameškané učivo bez ohledu 
na důvod své nepřítomnosti. 
 
Všichni žáci, kteří zameškali jeden vyučovací den nebo i část vyučovací hodiny, jsou 
povinni předložit řádnou písemnou omluvenku od zákonných zástupců.  
 
ZZ omlouvá žáka v systému BAKALÁŘI, v žákovském průkaze nebo přímo e-mailem 
třídnímu učiteli. 
 
1. z předem známých důvodů:      
 
1 hodina               -   uvolňuje příslušný vyučující 
1 až 2 dny            -   požádá o uvolnění TU (max. 1 x za pololetí, ZZ musí vždy                
                                 doložit řádný důvod nepřítomnosti) 
více než 2 dny     -   ZZ žádá písemně ředitele školy na předepsaném formuláři 
 
Zároveň ZZ dbá na to, aby k absenci docházelo co nejméně a pouze v nejnutnějším 
případě.  
 
2. z nepředpokládaných důvodů                   
 
ZZ omlouvá žáka a dokládá důvody nepřítomnosti do 3 dnů (nemoc atd.).  
 
ZZ musí absenci dítěte řádně zdůvodnit (popř. uvést jméno lékaře, u kterého byl žák 
ošetřen). Např: 2. – 8. 10. 2020, nemocný – angína, ošetřen u MUDr. Novákové. 
 
Při podezření třídního učitele, že ZZ žáka neplní svou povinnost, je povinností TU 
kontaktovat rodiče a zjistit příčiny absence. 
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Při podezření na ohrožení PŠD žáka, nebo podezření na neplnění distanční výuky, 
musí TU projednat situaci s vedením školy, členy školského poradenského pracoviště, 
v krajním případě s OSPODem. 
 
ZZ musí v případě absence dítěte projednat s TU pravidla pro případnou distanční 
výuku. 
 
Ředitel školy může uvolnit žáka z hodin tělesné výchovy na základě posudku vydaného 
registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn více než na jedno pololetí. 

 
 
Školní stravování 

 
Na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění bylo 
rozděleno školní stravování žáků do tří kategorií dle věkových skupin a to následovně: 
1. sk.   7-10 let    
2. sk.   11-14 let 
3. sk.  15-18 let 
 
Pokud žák ve školním roce dovrší věku dané věkové kategorie, bude již do 1. 9. 
zařazen do příslušné platové skupiny. 
 
Dítě v době nemoci nemá nárok na oběd. 
 
Je nutno provést odhlášku, jinak žák uhradí stravné v plné výši. První den nemoci bude 
tolerován.  
 
Pravidla výběru stravného musí být z organizačních důvodů a provozu školy důsledně 
dodržována jak ze strany ZZ, tak také žáků. 
 
  Mimořádné události 

 
Mimořádnou událostí se rozumí požár, havárie, výhružný telefonát apod. Mimořádná 
událost bude žákům sdělena prostřednictvím místního školního rozhlasu nebo voláním 
„Hoří“. 
 
Žáci za doprovodu a podle pokynů vyučujícího opustí co nejdříve prostory školy 
nejbližším vhodným východem a shromáždí se na stanoveném prostoru. 
 
Škola se řídí aktuálním doporučením MŠMT pro školy a školská zařízení vzhledem 
k nemoci COVID. Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti 
na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní 
úrovni MZd. 

 
Závěrečná ustanovení 

 
Základní povinností každého žáka je důsledné dodržování pravidel chování žáků (školní 
řád) nejen ve škole, ale také při účasti na všech akcích, které organizuje škola. 
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O seznámení žáků s řádem školy provede každý pověřený pedagogický pracovník zápis 
v TK a v dokladu tomuto zápisu určeném. Žáci budou se zněním školního řádu seznámeni 
na začátku školního roku. 

 
ZZ jsou seznamováni se školním řádem na třídních schůzkách a konzultacích, popř. 
využívají webové stránky školy. Jako komunikační platforma se zákonnými zástupci i 
s žáky školy, slouží školní systém BAKALÁŘI. Zde jsou zveřejňovány všechny důležité 
informace. 
 
Školní řád postihuje dobu konání výchovně vzdělávací činnosti školy nebo činnosti 
související (doba čekání na vyučování, bezprostřední odchod ze školy, přeprava žáků na 
školní akce, doba strávená na výletech, exkurzích, škol v přírodě, účast na akcích 
organizovaných školou, včetně činnosti kroužků a zájmových útvarů). Za jednání a konání 
žáků mimo uvedený režim odpovídají zákonní zástupci žáka. 
 
S viníkem, obětí nebo svědkem přestupků v rámci školy bude vždy sepsán „Zápis o 
jednání s žákem“. 
 
Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy, v písemné podobě na chodbách 
všech budov a v každé kmenové třídě. 
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Byl/a jsem seznámen/a se školním řádem včetně příloh: 
 

jméno datum podpis 
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