
Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace
Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto

ŠKOLNÍ ŘÁD
I. Práva a povinnosti žáků

PRÁVA:

1. Žáci mají právo na vzdělávání a na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. Mají také právo vyjadřovat se
adekvátní  formou ke  všem rozhodnutím,  která  se  týkají  podstatných  záležitostí  jejich  vzdělávání,  přičemž  jejich
připomínkám musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje žáka.

2. Žák má právo na připomínky, výhrady a náměty k činnosti školy a k jejím pracovníkům. Sděluje je třídnímu učiteli,
ředitelce školy, jeho zástupcům nebo školské radě.

3. V případě nejasností v učivu nebo v případě jiné potřeby má žák právo požádat školu o poradenskou pomoc.

4. Cítí-li se žák v tísni nebo má-li nějaké problémy, má právo vyžádat si pomoc nebo radu třídního učitele, výchovné
poradkyně, metodika prevence či vedení školy nebo kohokoliv z pracovníků školy. Pracovníci školy mají povinnost
věnovat tomu vždy náležitou pozornost. Má právo být ochráněn před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým
zacházením. 

5. Žák může využít při svých písemných stížnostech a připomínkách „schránku důvěry“ u hlavního vstupu do školy.

6. Žák má právo volit a být volen do školního parlamentu.

7. Žák má právo na svobodu myšlení, projevu, náboženství, na dodržování základních psychohygienických podmínek.

POVINNOSTI:

1. Žáci  jsou  povinni  řádně  a  včas  podle  rozvrhu  hodin  docházet  do  školy,  vzdělávat  se  a  účastnit  se  činností
organizovaných  školou.  Účast  na  vyučování  nepovinných  předmětů,  docházka  do  zájmových  kroužků  a  školní
družiny je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se žák může vždy ke konci pololetí. Povinná je pro žáky účast na
třídnických hodinách.

2. Povinností  žáků  je  dodržovat  školní  řád  a  plnit  pokyny  pedagogických  pracovníků,  řádně  a  systematicky  se
připravovat na vyučování.

3. Žáci jsou povinni dodržovat pravidla používání internetu. Na základě doporučení a schválení školské rady mobilní
telefony budou vypnuty po celou dobu pobytu ve škole. Výjimku mají žáci, jejichž zdravotní stav vyžaduje kontakt
s rodiči.

4. Žáci se snaží vždy a všude reprezentovat svoji školu.

5. 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.

6. Žákům je  zakázáno  manipulovat  s elektrickými  spotřebiči,  vypínači  a  elektrickým vedením bez  dozoru  učitele.
Nesmějí otvírat okna.

II. Práva a povinnosti zákonných zástupců

PRÁVA:

1. Zákonní zástupci mají právo zejména na: 
 informace o škole podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy. 
 u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají

jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní a na
poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. 

 požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka.
2. Zákonný zástupce žáka má právo volit a být volen do školské rady.

POVINNOSTI:

1. Zajistit, aby žák docházel řádně do školy a omlouvat nepřítomnost žáka:

 odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy zákonných zástupců,
kterou žák předloží předem třídnímu učiteli nebo vyučujícímu hodiny.

 nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádají zákonní zástupci třídního učitele nebo
ředitelku školy o uvolnění z vyučování:
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a) 1 vyučovací hodina až 2 vyučovací dny – omlouvá třídní učitel/ka
b) 3 vyučovací dny a více – omlouvá ředitelka školy (na základě písemné žádosti zákonných zástupců)

 nemůže-li  se  žák  zúčastnit  vyučování  z nepředvídaného  důvodu  (nemoc),  je  zákonný  zástupce  žáka  povinen
nejpozději do 3 pracovních dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti, po návratu do školy předloží žák
neprodleně třídnímu učiteli písemně omluvenou absenci podepsanou rodičem v omluvném listě. 

 v odůvodněných případech (např. časté absence, pochybnosti o důvodech absence, podezření ze zanedbání školní
docházky a záškoláctví) může škola požadovat lékařské potvrzení o nemoci žáka či jiný úřední doklad potvrzující
důvod nepřítomnosti žáka.

 v případech neomluvené absence je zákonný zástupce zván do školy k pohovoru, přesáhne-li neomluvená absence
25 hodin, je škola povinna zaslat oznámení o záškoláctví přestupkové komisi Městského úřadu ve Vysokém Mýtě a
předat věc kurátorovi pro děti a mládež.

2. Na  vyzvání  ředitelky  školy  a  jejích  zástupců,  výchovné  poradkyně  nebo  třídního  učitele  se  osobně  zúčastnit
projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.

3. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka, nebo o jiných závažných skutečnostech,
které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

III. Provoz a vnitřní režim školy

1. Vyučování začíná v 8.00 hodin a končí nejpozději v 16.00 hodin.

2. Vyučovací  hodina  trvá  45  minut.  Přestávky  mezi  vyučovacími  hodinami  jsou  desetiminutové,  po  2.  vyučovací
hodině se zařazuje přestávka v délce15 minut, celková doba přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním
je 30 minut. 

3. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci  školy zajištěna kontrola
přicházejících osob: při odchodu žáků z budovy dohlížejí pedagogové dle plánu dohledů. Každý z pracovníků školy,
který  otevírá  budovu cizím  příchozím,  je  povinen  zjistit  důvod jejich  návštěvy  a  zajistit,  aby  se  nepohybovali
nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech
únikových východů. 

4. Žáci  přicházejí  do školy od 7.40 do 7.55 hodin.  Před 7.40 hodinou mohou jít  do školy pouze  ti  žáci,  které  si
vyzvedne vyučující  před školou. V zimním období a za nepříznivého počasí  (déšť,  vítr,…) mají dojíždějící  žáci
možnost  pobývat  v určené  třídě  (od  příjezdu  autobusu  nebo vlaku  do  začátku  vyučování).  Dohled  nad  žáky  je
zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově a prostorách určených k výuce, přehled je vyvěšen na všech
úsecích,  kde  dohled  probíhá.  Žákům  je  umožněn  vstup  do  budovy  o  přestávce  před  začátkem  odpoledního
vyučování.

5. Při příchodu do školy si žáci očistí obuv, přezují se. Obuv a svrchní oděv odkládají v šatně své třídy, nebo do své
skříňky.  V odloženém  oděvu  nenechávají  cenné  věci,  ani  peníze  (hodinky,  šperky,  peněženky  –  si  uloží  u
vyučujícího tělesné výchovy, pracovních činností, nebo u třídního učitele). Cenné věci nenechávají v aktovkách ani
ve věcech, ve kterých běžně nosí školní pomůcky a potřeby. 

6. Při  organizaci  výuky jinak než  ve  vyučovacích  hodinách  stanoví  zařazení  a  délku přestávek  pedagog pověřený
vedením akce  podle  charakteru  činnosti  a  s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků,  zajišťuje  i
bezpečnost.

7. O přestávkách se žáci procházejí po chodbě za dohledu učitele. Mohou využívat herní koutky na chodbách školy.
Vždy musí respektovat práva, zájmy a bezpečnost ostatních žáků a zaměstnanců školy.

8. Vstup do cizích tříd je se svolením vyučujícího. Do ředitelny školy, sboroven a kanceláře školy žáci vstupují po
zaklepání a vyzvání. 

9. Žáci mají ve třídě místa, která jim určí třídní učitel, případně jiný vyučující. 

10. Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, jsou třídy děleny na skupiny, jsou vytvářeny
skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo jsou spojovány třídy. Počet skupin a počet žáků ve skupině se
určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy,
podle  charakteru  činnosti  žáků,  v souladu  s požadavky  na  jejich  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  a  s ohledem  na
didaktickou a metodickou náročnost předmětu. Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30. Při výuce cizích jazyků se skupina
naplňuje do 24 žáků.

11. V době polední  přestávky se  žáci  zdržují  mimo školní  budovu.  Žáci  mají  právo  pobývat  v určených  prostorách
s dohledem.

12. V okolí školy se žáci chovají ukázněně – dodržují pravidla slušného chování a zásady hygieny.

13. V období školního vyučování může ředitelka školy ze závažných důvodů vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve
školním roce.
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14. Součástí  školy je školní družina (pro žáky 1. stupně).  Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního
vyučování vyučující předává žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, vychovatelkám školní družiny. Ostatní
odvádí do šaten.

15. Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce
zcela nebo z části z vyučování některého předmětu: zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování
tohoto předmětu.

16. Školní  stravování  je  zajištěno  dodavatelsky  Správou  školských  zařízení  –  domovem mládeže  a  školní  jídelnou
Vysoké Mýto, příspěvkovou organizací. Součástí školy je školní jídelna - výdejna, pro kterou platí všechna opatření
a pravidla uvedená ve školním řádu. Organizace výdeje obědů je dána dobou stravování a dohledů.

17. Nárok na oběd vzniká žákovi, který je daný den přítomen ve škole. Oběd je povolen i první den nemoci. Další dny
nemá žák na oběd nárok. 

18. Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb přihlíží k základním
fyziologickým potřebám  žáků  a  vytváří  podmínky  pro  jejich  zdravý  vývoj  a  pro  předcházení  vzniku  sociálně
patologických jevů.

19. 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 může stanovit s ohledem na náročnost
zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  žáků  ředitelka  školy.  Škola  pro  plánování  takovýchto  akcí  stanoví  tato
pravidla – každou plánovanou akci  mimo budovu školy předem projedná organizující  pedagog s vedením školy
zejména s ohledem na zajištění  bezpečnosti.  Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu práce
školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede vedení školy jména doprovázejících osob.

20. Při akcích konaných mimo 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 2 dny předem rodičům žáků a to zápisem
do žákovské knížky nebo jinou písemnou informací.

21. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a
pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti.
Pro společné zájezdy tříd, kurzy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem
seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se účastníci akce řídí vnitřním řádem tohoto zařízení. 

22. Škola má do školního vzdělávacího programu zařazenou Základní plaveckou výuku, kterou uskutečňuje v rozsahu
nejméně 40 vyučovacích hodin celkem během prvního stupně. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity.
Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom předloží škole požadované
lékařské potvrzení.

23. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně hodnocení na vysvědčení.

IV. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků, vzájemné vztahy ve škole

1. Žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví svých spolužáků a všech zaměstnanců školy.

2. Své místo ve třídě i v odborných učebnách udržují v pořádku a v čistotě.

3. Počínají si ohleduplně a pozorně tak, aby nezpůsobili zranění sobě ani spolužákům. Nenapadají ani jinak neomezují
spolužáky, zvláště ohleduplně se chovají k mladším, slabším a handicapovaným.

4. Případný úraz žáci nezatajují, ale ihned nahlásí vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému pracovníkovi školy.

5. Všichni  zaměstnanci  školy  jsou  podle  pokynů  vedení  školy  povinni  oznamovat  údaje  související  s úrazy  žáků,
poskytovat první pomoc, vést evidenci úrazů a zajistit informování zákonných zástupců, kteří si zajistí další ošetření.
V naléhavých případech volají 155 nebo 112.  Každý ze zaměstnanců má povinnost  zajistit  oddělení žáka,  který
vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních žáků, zajistit nad ním dohled zletilé fyzické osoby a neprodleně
oznámit tuto skutečnost nadřízeným vedoucím zaměstnancům.

6. Žáci dodržují zásady osobní hygieny (dezinfekce rukou). Žákům je zakázáno kouření a požívání alkoholu ve škole i
mimo budovu školy (školní akce – kurzy, výlety atd.). Dále je žákům zakázáno přechovávání, distribuce a užívání
návykových látek, energetických drinků a zdraví škodlivých látek. Při podezření na porušení tohoto zákazu bude na
základě  písemného  souhlasu  zákonného  zástupce  žáka  proveden  orientační  test;  postupuje  se  dle  preventivního
programu.

7. Žáci jsou povinni dodržovat aktuální hygienická nařízení ředitelství školy.

8. V prostorách a blízkém okolí všech budov školy je zakázáno kouřit.

9. Žáci dodržují všechny zásady slušného chování k učitelům, provozním zaměstnancům školy a ke spolužákům.
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10. Žáci oslovují vyučující pane učiteli, paní učitelko, paní vychovatelko, zdraví všechny dospělé.

11. Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních
technologií k znevažování důstojnosti, apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou
v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek
proti školnímu řádu. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo
školského  zařízení  nebo  vůči  ostatním  žákům  se  považují  za  zvláště  závažné  zaviněné  porušení  povinností
stanovených školským zákonem. V případě takových projevů chování postupuje škola dle daného školního programu
proti šikanování (nebo vnitřních strategických dokumentů). Vždy je svolávána výchovná komise, jsou informováni
zákonní zástupci a dle platných zákonů má škola ohlašovací povinnost vůči některým dalším institucím (jako je např.
orgán sociálně-právní ochrany dítěte, Policie ČR apod.).

13. Při výuce v odborných učebnách zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy dané vnitřním řádem odborné
učebny. O bezpečnosti jsou žáci poučeni při první vyučovací hodině, vyučující provede záznam  o poučení do třídní
knihy. Poučení se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami.

14. Bezpečnost  a  ochranu  zdraví  žáků  ve  škole  zajišťuje  škola  všemi  svými  zaměstnanci,  pedagogickými  i
nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může vedení  školy k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví žáků určit, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 

15. Škola vede evidenci úrazů žáků, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

V. Zacházení s     majetkem školy a zabezpečení majetku žáků  

1. Krádeže jsou protiprávním jednáním, které škola hlásí orgánům činným v trestním řízení.  Tuto možnost mohou
využít i zákonní zástupci žáka. Nošení cenných věcí do školy je rizikové chování, které může vést k jejich odcizení.

2. Žáci nepoškozují majetek školy (učebnice, školní potřeby, lavice, vybavení školy a učeben) a spolužáků. Případné
úmyslné škody nebo škody způsobené z nedbalosti jsou povinni uhradit.

3. Odkládání kol je možné ve školní zahradě uzamčené od 8.00 hodin do 11.30 hodin. Vlastním zámkem si žák kolo
připevní ke stojanu určenému k odkládání kol.

4. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí, ukládají oblečení a obuv do své skříňky (popř. šatny) a vždy ji při
odchodu uzamknou. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli.

5. Škola  se  na  základě  pojistné  smlouvy  spolupodílí  s pojišťovnou  na  ztrátách  věcí  žáků.  Při  nerespektování  a
nedodržení povinností žáků ve vztahu k vlastnímu majetku, se bude žák spolupodílet se školou na ztrátě (na základě
dohody zákonných zástupců žáků – třídních důvěrníků, výboru SRPŠ a Školské rady).

6. Cenné  předměty  a  vyšší  finanční  hotovost  si  může  žák  uložit  do  úschovy  k třídnímu  učiteli  nebo  dalšímu
vyučujícímu.

7. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody se zákonnými zástupci, je vznik škody hlášen Policii
ČR, případně orgánům sociální péče.

VI.  Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

1. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit

a) napomenutí třídního učitele;
b) důtku třídního učitele;
c) důtku ředitele školy nebo snížit známku při hodnocení chování na vysvědčení.

2. Škola neprodleně oznámí uložení opatření a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému 
zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.

3. Za úmyslnou ztrátu žákovské knížky bude žákovi udělena důtka ředitele školy.

4. V případě zapnutí a používání mobilního telefonu ve škole budou žákům udělena výchovná opatření. Učitelé budou 
postupovat podle kázeňského řádu.

5. Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílčí, samostatné části školního řádu, „Školní řád – pravidla pro 
hodnocení výsledků vzdělávání žáků“ (příloha ŠVP).

Platnost od 1. 9. 2022
                           Mgr. Jana Vavřinová

                    ředitelka školy     
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