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Ředitelka Základní školy Čechtice, okres Benešov, p. o. v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 zákona
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném změní, vydává

Školní řád Základní školy Čechtice.
Ustanovení pro žáky, zákonné zástupce, zaměstnance školy
I.

Žáci
1. Práva žáků
Žák má právo:
1. na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu;
2. na odpočinek a volný čas;
3. na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho
duchovní, morální a sociální rozvoj; na ochranu před informacemi, které škodí jeho
pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku;
4. na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí
vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého
občanského soužití, musí respektovat práva a pověst jiných. Jeho názorům musí být
dána náležitá váha;
5. sdělit svůj názor třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím, výchovnému poradci, zástupkyni
ředitelky, ředitelce školy. Do života školy může zasahovat prostřednictvím žákovské
rady;
6. na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před
rizikovým chováním. Má právo na využití preventivních programů, které mu slouží
k poskytnutí potřebné podpory ve zmíněných oblastech;
7. na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy;
8. může si vyžádat pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje
doplnit své znalosti;
9. na zvláštní péči v odůvodněných případech (onemocnění, zdravotní postižení, v případě
mimořádných schopností a talentu);
10. na život a práci ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivin ze školního
prostředí v rámci možností školy;
11. na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a
psychotropními látkami;
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12. na ochranu před zasahováním do soukromého života rodiny, domova, osobní
korespondence a nezákonným útokům na svou osobu, čest a pověst nebo útokům na
svou rasu a náboženství,
13. na vzájemnou úctu, respekt, názorovou snášenlivost a důstojnost.
2.

Povinnosti žáka

1. Žák je zodpovědný za svoje studijní výsledky a chování.
2. Žáci dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole (tzn. i v ŠD a ŠJ) i na akcích
konaných mimo školu. Při každém svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Žáci
jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků a pracovníků školy. Případné
poranění bezprostředně oznámí vyučujícímu, třídnímu učiteli, či řediteli školy.
3. Žáci dodržují pravidla kulturního chování. Slušně zdraví učitele, zaměstnance školy a
všechny dospělé osoby přiměřeným pozdravem v budově školy i na akcích konaných
mimo školu. Ve škole i na akcích konaných mimo školu se žáci řídí podle základních
společenských norem chování a dbají na dobré občanské soužití.
4. Žáci dodržují pravidla slušné komunikace jak se zaměstnanci školy, tak mezi spolužáky.
Slušně se chovají i ke všem lidem ve škole.
5. Žáci školy pomáhají spolužákům i dalším občanům. Při kontaktu s nimi dbají na dobré
občanské soužití a na dobré mravy.
6. Hrubé a úmyslné slovní i fyzické útoky žáka na pracovníky školy se vždy považují za
závažné porušení povinností stanovené tímto Školním řádem.
7. Požívání jídla a jiných pochutin je při vyučovacích hodinách zakázáno. Nápoje mohou
žáci pít pouze při zdravotních obtížích, nebo po souhlasu učitele. Pitný režim školy tím
není dotčen.
8. Žvýkání žvýkaček je při pobytu ve škole a přilehlých prostorách školy, a dále na akcích
pořádaných školou, zakázáno.
9. Do školy žáci vstupují určeným vchodem, ten používají také k odchodu. Žáci ke vstupu
nepoužívají vedlejší vchod ani vedlejší schodiště školy.
10. Po vstupu do školy se žáci přezouvají v šatnách do zdravotně vhodných nepoškozených
přezůvek. Do tělocvičny vstupují po přezutí do vhodné indoorové sportovní obuvi
s podrážkou, která nezanechává šmouhy, a převlečení do sportovního úboru. Na
venkovní sportoviště si žáci oblékají vhodné oblečení a přezouvají se do outdoorové
sportovní obuvi.
11. Žáci nenarušují nevhodně průběh vyučovacích hodin. Žáci dbají vždy pokynů
vyučujícího. Do kmenových tříd jiných ročníků nevstupují, do tělocvičny a do odborných
pracoven mohou vstupovat pouze s vyučujícím, v šatnách se žáci zdržují jen po
nezbytně nutnou dobu, o přestávkách v nich nesmějí pobývat bez uvědomění dohledu.
12. O přestávkách a v době vyučování je zakázáno opouštět budovu školy bez souhlasu
učitele a bez doprovodu zákonného zástupce, nebo zaměstnance školy. O velké
přestávce mohou za příznivého počasí vycházet děti na školní dvůr a hřiště, musí však
dodržovat zásady slušného chování a bezpečnosti a vždy dbají pokynů dohledu. O
polední přestávce smí žák opustit školu jen na základě písemného souhlasu rodičů. Žáci
nesmějí otevírat okna, manipulovat s ovládáním žaluzií a s regulačními ventily
ústředního topení.
13. Polední přestávka je zabezpečena dohledem nad žáky. Žáci 1. stupně dochází o polední
přestávce do školní družiny nebo do oddychového koutku školy (o konkrétním místě
rozhodne třídní učitel), žáci 2. stupně tráví polední přestávku v kmenových třídách,
nebo v odpočinkovém koutku v přízemí školy.
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14. Ve školní jídelně podléhají žáci ustanovením tohoto Školního řádu a dále dodržují
pravidla společenského chování u stolu, chovají se ohleduplně zejména k mladším
spolužákům a respektují pokyny dohledu. Provoz se řídí Vnitřním řádem školní jídelny.
15. Rizikové chování žáků naše škola nepodporuje. Za rizikové chování je považováno
takové chování, v jehož důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních,
sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost. Jakékoliv rizikové
chování žáka bude postiženo podle Řádu pro hodnocení žáků.
16. Do školy nesmí žáci nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz, ohrožovat
mravní výchovu žáků, propagovat návykové látky a navádět k rizikovému chování.
17. Nošení, držení, distribuce a zneužívání omamných a psychotropních látek, stejně
jako vnášení, distribuce a konzumace alkoholických nápojů, dále vnášení a distribuce
cigaret (včetně elektronických), stejně jako jejich kouření, propagace těchto látek a
navádění k jejich konzumaci je žákům zakázáno. Tento zákaz platí i na všech akcích
pořádaných školou. Porušení této povinnosti bude postiženo podle Řádu pro hodnocení
žáků. Dále bude skutečnost hlášena zákonnému zástupci žáka, OSPODu a Policii ČR.
Výjimku k užívání návykových látek lze udělit žákovi na základě lékařského osvědčení,
pokud je žákovi tato látka podávána v rámci léčebného procesu, který mu byl stanoven
zdravotnickým zařízením.
18. Nedoporučujeme také nosit cenné předměty, které nepotřebují k výuce, a vyšší obnosy
peněz. Ve výjimečných případech požádají o úschovu vyučující. Za případnou ztrátu
škola neručí. Rovněž za ztráty pomůcek z neuzamčených tašek, skříněk, místností,
šatny a školní jídelny škola nenese žádnou odpovědnost.
19. Zakázáno je vnášení a provozování zábavní pyrotechniky ve škole a v areálu školy.
20. Vyskytnou-li se ve škole krádeže, jsou považovány vždy za protiprávní jednání. 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.
21. Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě ohlásí skutečnost vyučujícímu nebo učiteli,
který koná dohled, a také třídnímu učiteli. Pokud žák nalezne cizí věc, okamžitě ji
odevzdá třídnímu učiteli nebo řediteli školy.
22. Do školy je přísně zakázán vstup žákům pod vlivem omamných a psychotropních látek
a alkoholu. V případě, že žák tento zákaz poruší, bude předán zdravotnickému zařízení.
Porušení tohoto zákazu bude posuzováno podle Řádu pro hodnocení žáka.
23. Distribuce a šíření omamných a psychotropních látek je dle § 187 a 188 trestního
zákona trestným činem, distribuce alkoholu osobám mladším 18 let je přestupkem nebo
trestným činem. Škola je povinna takový trestný čin překazit a učinit tak bez odkladu
oznámení věci policejnímu orgánu.
24. V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou nebo psychotropní
látku v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem, bude škola
postupovat jako v bodě 18.
25. V době vyučování musí mít žák mobilní telefon vypnutý a uložený v tašce. V případě, že
žák použije mobilní telefon nevhodným a nepovoleným způsobem při vyučování, žák
telefon okamžitě vypne a odevzdá jej do školního trezoru. Telefon bude vydán pouze
zákonným zástupcům žáka. Pořizování zvukových, obrazových i video nahrávek (bez
souhlasu vyučujícího a nahrávaného) na záznamová média všeho druhu je zakázáno po
celou dobu pobytu ve škole. Mobilní telefony mohou žáci použít k telefonování jen o
přestávce, nebo v případě, že to povolí vyučující a budou telefon používat jako
didaktickou pomůcku. Mobilní telefon je povinen žák použít v případě ohrožení života
svého nebo jiné osoby.
26. Žák se účastní třídnických hodin ve stanoveném termínu.
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II.

Zákonní zástupci žáků – práva a povinnosti
1. Zákonní zástupci žáka jsou povinni zajistit, aby žák docházel řádně do školy.
2. Zákonní zástupci žáka jsou povinni na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit
projednání závažných otázek týkajících se výchovy a vzdělávání žáka.
3. Zákonní zástupci žáka jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti,
zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít
vliv na průběh vzdělávání. Dále jsou povinni oznamovat škole údaje týkající se školní
matriky. Pokud dojde ke změně těchto údajů, jsou povinni změny oznámit neprodleně
škole.
4. Zákonní zástupci mají právo na vzájemnou úctu, respekt, názorovou snášenlivost a
důstojnost.
5. Zákonní zástupci žáka mají právo informovat se na chování a prospěch svého dítěte
u vyučujících a třídních učitelů, jakmile o to požádají, nesmí však být v této souvislosti
narušeno vyučování
6. Zákonní zástupci mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících
nebo u ředitelky školy.
7. Omlouvání dítěte – viz část IV Docházka do školy.

III.

Zaměstnanci školy – práva a povinnosti
Zaměstnanci školy se řídí platným Vnitřním řádem školní družiny, Vnitřním řádem
školní jídelny, Pracovním řádem pro zaměstnance Základní školy Čechtice, okres
Benešov, p. o.

Zaměstnanci školy mají právo na:
1. na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na
ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů
nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s
pedagogickým pracovníkem ve škole,
2. aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními
předpisy,
3. na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a
cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogickopsychologické činnosti,
4. volit a být voleni do školské rady,
5. na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti,
6. na vzájemnou úctu, respekt, názorovou snášenlivost a důstojnost.

Zaměstnanci školy jsou povinni:
1. vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
2. chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,
3. chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového
chování ve školách a školských zařízeních,
4. svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním
prostředí a podporovat jeho rozvoj,
5. zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním
stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského
zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,
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6. poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka
informace spojené s výchovou a vzděláváním.
IV.

Docházka do školy
1. Žák je povinen zúčastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Na vyučovací hodiny přichází
včas, a to nejméně 5 minut před počátkem první vyučovací hodiny a dále před
zvoněním na další vyučovací hodiny, aby si stačil připravit potřebné pomůcky před
jejich začátkem.
2. Nepřítomnost žáka ve škole jsou zákonní zástupci žáka povinni doložit a omluvit ze
zdravotních a jiných závažných důvodů. Doložení důvodu nepřítomnosti je nutné učinit
do tří dnů od začátku nepřítomnosti, toto lze učinit telefonicky nebo e-mailem na
adresu zs.cechtice@seznam.cz, nebo prostřednictvím elektronické žákovské knížky.
Předem známou nepřítomnost dítěte je nutno doložit před jejím započetím, aby bylo
možno zajistit způsob doplnění zameškaného učiva. V odůvodněných případech a na
základě žádosti zákonných zástupců může uvolnit žáka na dva dny třídní učitel, na více
dní ředitel školy. Omluvení absence provede zákonný zástupce žáka neprodleně po
příchodu do školy buď telefonicky nebo emailem na adresu zs.cechtice@seznam.cz,
nebo prostřednictvím elektronické žákovské knížky.
3. V předem odůvodněných případech má škola právo vyžadovat omluvu nepřítomnosti
žáka lékařem. Vždy o tom předem informuje zákonného zástupce.
4. Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav nebo z jiných závažných důvodů po
dobu celkově delší než dva kalendářní měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel
školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může
povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce je
povinen pro stanovené vzdělávání vytvořit podmínky. Je nutné, aby zákonní zástupci
žáka požádali buď o individuální vzdělávací program, nebo o posunutí klasifikačního
období v daném pololetí. Žádost se podává třídnímu učiteli, který ji předloží řediteli
školy. Pokud zákonný zástupce nepožádá o odsunutí klasifikace nebo o IVP, nařídí
odsunutí klasifikace ředitel školy a postupuje se v souladu s Řádem pro hodnocení
žáků.
5. V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě. Při plánovaném odchodu
žáka v době vyučování si vždy žáka ze školy vyzvedává buď zákonný zástupce, nebo
osoba starší 18 let písemně zmocněná zákonným zástupcem žáka. Odchod z vyučování
nahlásí rodiče třídnímu učiteli předem nejpozději ráno daný den do 7.50 telefonicky,
osobně
nebo
písemně.
Pokud zákonný zástupce žáka plánuje odchod dítěte k lékaři v době polední přestávky a
na základě rozhodnutí rodičů nezůstává v tuto dobu ve škole, žák nebo zákonný
zástupce žáka předloží třídnímu učiteli předem písemnou omluvenku od rodičů o
plánované odpolední absenci, kde je uveden čas odchodu a důvod absence.
6. Při účasti na akcích, které organizuje škola, žáci dodržují ustanovení školního řádu. Žáci
se z akcí vrací zpravidla do školy, v odůvodněných případech akce může skončit na
jiném smluveném místě. Po domluvě si mohou rodiče vyzvednout dítě na předem
smluveném místě a v předem smluveném čase. Místo a čas shromáždění a skončení
akce oznámí vyučující prokazatelně zákonnému zástupci nejpozději 2 dny před konáním
akce.
7. Žáci se také zúčastňují kurzů, zahraničních pobytů, soutěží, exkurzí, výletů, návštěv
divadel, kin, výchovných koncertů a podobných akcí, které organizuje škola, a to jak
v době vyučování, tak v době svého volna. I v případě volnočasových aktivit, pokud je
organizuje škola, se na žáky vztahují ustanovení tohoto Školního řádu.
8. Na akcích konaných mimo obvyklé místo vyučování (exkurze, výlety apod.) podléhají
žáci tomuto Školnímu řádu, a to 15 minut před oznámeným začátkem akce až do
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skončení akce, pokud to bylo písemně oznámeno alespoň jeden den před konáním akce
zákonným zástupcům žáků. Pokud nebyl písemně oznámen začátek a konec akce, řídí
se žáci i pedagogové rozvrhem daného dne.
9. Žáci se ve škole a na akcích konaných mimo školu chovají tak, aby dělali čest jménu
školy, dodržují základní pravidla společenského chování.
V.

Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami, udržování
pořádku
1. Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou, je při
tom povinen řídit se pokyny učitelů a jiných oprávněných osob.
2. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení
třídy a školy, a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou.
3. Za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák úmyslně nebo z nedbalosti, bude
požadována odpovídající náhrada. Způsob náhrady škody způsobené na majetku školy
žákem úmyslným či nedbalostním jednáním bude projednán se zákonnými zástupci
žáka.
4. Žáci udržují po celou dobu vyučování pořádek na svých místech ve všech třídách, které
navštěvují, místo opouštějí na pokyn učitele poté, kdy ho řádně uklidili a sbalili si
všechny pomůcky. Po skončení poslední hodiny žáci zvedají zpravidla židle (neurčí-li
vyučující jinak).
5. Třídní učitelé zajistí žákovské služby, kterým jasně určí jejich úkoly (uzamykání tříd,
zabezpečení pořádku, šetření elektrickou energií), rovněž určí žáka, který ohlásí
v ředitelně, nenastoupí-li vyučující do pěti minut po zvonění. Žákovská služba je
ustanovena zpravidla na jeden týden. Žákovská služba po skončení každé hodiny řádně
smaže tabuli a zkontroluje pořádek ve třídě. Pokud žáci třídu opouštějí, odchází služba
jako poslední, zkontroluje pořádek ve třídě, případné nedostatky odstraní.

VI.

Provoz a vnitřní režim školy
1. Každý žák a zaměstnanec se při vstupu a opuštění školní budovy identifikuje čipem a
vstoupí do budovy po provedené platné identifikaci. Pokud ho čipový systém
neidentifikuje, nebo hlásí neoprávněný vstup, nebo výstup, okamžitě se hlásí domácím
telefonem v kanceláři školy, nebo sdělí skutečnost dohledu v šatnách.
2. Návštěvy školy vstupují do objektu tak, že se ohlásí dohledu v šatnách, nebo použijí
domácí telefon a po následné identifikaci budou do školy vpuštěni.
3. Žáci sami nevpouštějí návštěvy do školy. Žáci o skutečnosti, že přichází návštěva,
vyrozumí zaměstnance školy.
4. Vyučování začíná nejdříve v 7:00 hodin. Vstup do školy je v 6:30 pro žáky, kteří začínají
0. hodinou (žáci jsou pod dohledem pracovníka školy v přízemí nebo v ŠD do začátku 0.
vyučovací hodiny), a v 7.35 pro žáky, kteří začínají 1. hodinou.
5. Žáky, kteří přicházejí do školní budovy od 6:30 do 7:30 a nemají výuku, převezme
vychovatelka ve školní družině.
6. Žáci, kteří přijdou mezi 7:30 – 7:35, vyčkají v odpočinkovém koutku, kde se řídí pokyny
školníka.
7. V 7:35 přecházejí žáci ze šaten i ze školní družiny do tříd. Vždy používají pouze hlavní
schodiště, žákům není dovoleno používat výtah. Výtah mohou žáci použít pouze
v případě zdravotních obtíží po svolení třídního učitele.
8. Vchod do šatny se uzamyká v 7:55.
9. Na nultou hodinu zvoní v 7:00, na první hodinu zvoní v 7:55, kdy zpravidla začíná
vyučování.
10. Dopolední vyučování končí v 11:30, 12:25 a ve 13:20 – podle počtu vyučovacích hodin
v rozvrhu, odpolední vyučování začíná ve 13:25 nebo 14:20.
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11. Před zahájením vyučování, o přestávkách a po skončení vyučování se mohou žáci
zdržovat v budovách školy jen pod dohledem vyučujících, vedoucích kroužků a
vychovatelek ŠD. Ve školní jídelně se žáci mohou zdržovat pouze pod dohledem
určeného pedagoga. Do odborných učeben mohou žáci vstupovat jen pod dohledem
vyučujících a vedoucích kroužků.
11. Žáci, kteří přijdou do školy později (návštěva lékaře, pozdní příjezd autobusu), se ohlásí
domácím telefonem. Opozdilí žáci se chovají tak, aby nerušili probíhající vyučování,
řádně se omluví vyučujícímu.
12. V průběhu vyučování není dovoleno vstupovat do tříd, vyvolávat učitele z hodiny, ani
jinak rušit vyučovací proces. Hlášení školního rozhlasu bude vždy těsně před zvoněním,
které oznamuje konec hodiny, nebo těsně po zvonění, které oznamuje začátek
vyučovací hodiny.
13. Při přesunu do školní jídelny jsou žáci 1. stupně doprovázeni dohlížejícím
zaměstnancem školy, dodržují pravidla slušného chování. Tašky si žáci končící
vyučování po 4. vyučovací hodině odnášejí k jídelně, kde je srovnají a kde dodržují
pořádek. Po 5. a 6. vyučovací hodině nechávají žáci tašky ve třídě, kde si je po obědě
vyzvednou. Žáky, odcházející ze školní jídelny do ŠD, převádějí po 4. vyučovací hodině
vychovatelky ŠD, po dalších vyučovacích hodinách přecházejí žáci do ŠD sami.
14. Žáci 2. stupně odcházejí do jídelny na oběd samostatně v předem stanovený čas.
V jídelně se zařadí do fronty, nepředbíhají a chovají se ohleduplně a zdvořile. V jídelně
je zajištěn dohled nad žáky zaměstnancem školy. Tašky si nechávají ve třídě, nebo si je
odnášejí k jídelně, kde je srovnají a udržují pořádek.
15. Po poslední vyučovací hodině dne odvede vyučující žáky 1. stupně do šatny, počká, až
se převléknou a odejdou. Žáci opouštějí školu neprodleně.
16. Po poslední vyučovací hodině dne odcházejí žáci 2. stupně do šatny sami, urychleně se
převléknou a opouštějí školu.
17. Časový sled vyučovacích hodin:
- ve dnech s odpoledním vyučováním:

nebo:

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

hodina
hodina
hodina
hodina
hodina
hodina
hodina
hodina
hodina

7.00 – 7.45
7:55 – 8:40
8:50 – 9:35
9:50 – 10:35
10:45 – 11:30
11:40 – 12:25
---------13:25 – 14:10
14:20 – 15:05

0. hodina
7.00 – 7.45
1. třídnická hodina
7:55 – 8:15
2. hodina
8:25 – 9:10
3. hodina
9:25 – 10:10
4. hodina
10:20– 11:05
5. hodina
11:15 – 12:00
6. hodina
12.10 – 12:55
7. hodina
-------8. hodina
13:25 – 14:10
9.hodina
14:20 – 15:05

nebo:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

hodina
hodina
hodina
hodina
hodina
hodina
hodina
hodina
hodina

7.00 – 7.45
7:55 – 8:40
8:50 – 9:35
9:50 – 10:35
10:45 – 11:30
11:40 – 12:25
12:35 – 13:20
--------14:20 – 15:05

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

hodina
hodina
hodina
hodina
hodina
hodina
hodina
hodina
hodina

7.00 – 7.45
7:55 – 8:40
8:50 – 9:35
9:50 – 10:35
10:45 – 11:30
------------------13:25 – 14:10
14:20 – 15:05

Školní vzdělávací program může pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny. V odůvodněných případech lze
vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení
vyučování oznámena zákonnému zástupci žáka.
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Ochrana zdraví žáků a zajištění bezpečnosti žáků
1. Ve všech odborných učebnách a ve školní družině se žáci řídí řády těchto učeben, se
kterými jsou seznamováni vždy na začátku každého školního roku.
2. Žáci nesmějí manipulovat s jakoukoliv technikou (např. elektrickým, plynovým
zařízením apod.) ani za dohledu učitele.
3. O přestávkách žáci mohou využívat některých služeb (prodejní automaty), ale musí
dodržovat pravidla, která jsou u těchto přístrojů zveřejněna. Za případné škody, které
vznikly nedodržováním návodů k používání těchto automatů, nenese škola
odpovědnost.
4. Na zranění či podezření na zranění žáka upozorní zraněný žák nebo svědci úrazu
ihned jakéhokoliv pedagoga, a to buď vyučujícího v hodině, nebo dozírajícího učitele,
popřípadě jiného pedagogického pracovníka.
5. O každém úrazu se vede záznam do Knihy úrazů, která je uložena v přízemí školy.
Záznam do Knihy úrazů zapíše vyučující hodiny, ve které se úraz stal, popř. vyučující
pověřený dohledem, popřípadě pedagog, kterého žák kontaktoval. Pokud si úraz
vyžádá alespoň jeden den absence žáka ve škole, je nutné ihned po skončení
absence sepsat Záznam o školním úrazu, který je uložen v ředitelně školy.
6. Při důvodném podezření z akutního onemocnění u dítěte, musí být žák neprodleně
oddělen od ostatních. Škola zajistí dohled fyzický zletilé osoby. Škola informuje
telefonicky zákonného zástupce žáka. Nemocný žák se musí snažit zamezit šíření
tohoto onemocnění nebo infekce.
7. Při výskytu vší musí být žák oddělen od ostatních a škola neprodleně informuje
telefonicky zákonného zástupce žáka. Po přeléčení může být předem rodič školou
vyzván k doložení lékařského osvědčení o tom, že je pedikulóza vyléčena.
8. Před každým vyučováním mimo prostory k tomu určené provedou učitelé, kteří toto
vyučování povedou, prokazatelné proškolení žáků o bezpečném chování v rámci
konané akce. Vyučující udělají záznam o poučení do třídní knihy.
9. Před každými prázdninami a ředitelským volnem provedou třídní učitelé prokazatelné
poučení žáků o bezpečném chování o prázdninách nebo ředitelském volnu. Vyučující
udělají záznam o poučení do třídní knihy.

VIII.

Žákovská rada
1. Orgány žákovské rady tvoří: třídní samosprávy, školní parlament a předsednictvo
školního parlamentu.
2. Třídní samospráva je volena třídním kolektivem na jeden školní rok. O možných
funkcích třídní samosprávy a jejich obsazení rozhoduje třídní kolektiv po poradě
s třídním učitelem.
3. Školní parlament tvoří volení zástupci jednotlivých tříd. Každá třída vysílá minimálně
dva zástupce, kteří jsou voleni na jeden školní rok třídním kolektivem.
4. Předsednictvo školního parlamentu tvoří: předseda, místopředseda a jednatel.
Předsednictvo parlamentu volí plenární (ustavující) zasedání parlamentu na jeden
školní rok.
5. Třídní samospráva je partnerem třídnímu učiteli a schází se alespoň jednou měsíčně.
Svolává ji předseda třídy.
6. Školní parlament se schází alespoň jednou za měsíc a svolává ho předseda. Je
partnerem řediteli školy a jeho zástupci.
7. Předsednictvo parlamentu se schází alespoň jednou za čtrnáct dnů a svolává ho také
předseda parlamentu.
8. Předsedové samospráv jsou partnery učitelů a mají právo tlumočit kdykoliv
požadavky, přání, stížnosti a připomínky žáků učitelům, vedení školy a školské radě.
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Výchovná opatření (výňatek z Řádu pro hodnocení žáků)
A. Udělení pochval a jiných ocenění
Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu
ostatních pracovníků školy žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu
nebo jiné ocenění.
Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních
pracovníků školy žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné
ocenění.
Kritéria udělování pochval jsou stanoveny v Řádu pro hodnocení žáků.
B. Přestupky ve škole a na akcích pořádaných školou proti tomuto
Školnímu řádu budou řešeny v souladu s platnou legislativou podle druhu a
závažnosti:
1. napomenutím třídního učitele;
2. důtkou třídního učitele;
3. důtkou ředitele školy;
4. sníženou známkou z chování;
5. vyloučením ze školy (v konkrétních případech u žáků, kteří neplní povinnou školní
docházku).
V odůvodněných případech může být uplatněno:
6. převedení žáka do jiné třídy (např. paralelní);
7. podáním návrhu orgánu sociální právní ochrany dítěte k zahájení řízení o nařízení
předběžného opatření či ústavní výchovy s následujícím umístěním v diagnostickém
ústavu;
8. vyrozuměním policejního orgánu, státního zastupitelství, došlo-li k závažnému
případu, který by naplnil znaky trestního činu.
Třídní učitel neprodleně oznámí uložení napomenutí třídního učitele nebo důtky třídního
učitele řediteli školy. Ředitel školy neprodleně projedná uložení důtky ředitele školy
v pedagogické radě.
Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně a prokazatelně oznámí udělení pochvaly,
napomenutí nebo důtky žákovi a zákonnému zástupci a sdělí důvody udělení výchovného
opatření.
C. Chování žáka mimo školu
Pokud školskému zařízení bude známo, že chování žáka mimo školu je natolik závažné,
že porušuje platné právní předpisy, bude o žákově chování informován zákonný zástupce
dítěte, příslušný orgán sociálně právní ochrany dítěte nebo policejní orgán. Kyberšikana
a další nežádoucí projevy proti žákům, zaměstnancům školy prostřednictvím služeb sítě
Internetu jsou vždy považovány za nežádoucí chování, které souvisí se vzděláváním
v základní škole a všech jejích součástech.

X.

Stravování ve školní jídelně
Stravování ve školní jídelně se řídí dle Vnitřního řádu školní jídelny a kuchyně. Podmínky
úplaty jsou stanoveny vnitřními směrnicemi. Žák hradí potravinové náklady za
poskytnuté jídlo, pokud je přítomen ve škole.

XI.

Školní družina
Docházka do školní družiny se řídí Vnitřním řádem školní družiny. Podmínky úplaty jsou
stanoveny vnitřními směrnicemi.
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Žák dochází do ŠD podle prokazatelným způsobem dohodnutých pravidel mezi
zákonnými zástupci žáka a vedením ŠD. I v tomto případě platí, že se na tyto žáky
vztahují ustanovení tohoto Školního řádu.
XII.

Závěrečné ustanovení
Nedílnou součástí tohoto Školního řádu je Řád pro hodnocení žáků v ZŠ Čechtice, okr.
Benešov. Tento Školní řád je přístupný rodičům i žákům v budově školy a
prostřednictvím webových stránek školy
Účinnost tohoto Školního řádu začíná dnem 1. 9. 2017.
V Čechticích 29. 6. 2017
Ředitelka školy: Mgr. Lenka Proschková
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