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A Školní řád 

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných 

zástupců s pracovníky školy. 

1.1 Práva žáků 

Žáci mají právo: 

 na vzdělání podle školního vzdělávacího programu, 

 na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností, 

 na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

 na individuální péči v odůvodněných případech (speciální vzdělávací potřeby, 

zdravotní problémy, nadání a mimořádné nadání, ...)  

 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich 

vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající 

jejich věku a stupni vývoje, své připomínky může vznést prostřednictvím zákonných 

zástupců přímo řediteli školy, 

 zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, 

pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou 

radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními 

těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit, 

 na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání 

podle školního vzdělávacího programu, 

 na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní 

výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku, 

 na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením, 



 na svobodu ve výběru kamarádů, 

 na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj, 

 v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího, 

 jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc 

či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce či jinou osobu, 

 na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek, 

 na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na svobodu 

myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních 

psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem 

k jeho pobytu a činnosti ve škole,  

 

1.2 Povinnosti žáků 

Žáci mají povinnost: 

 řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, 

 účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásili, 

 dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a 

bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 

 se chovat ve škole slušně k dospělým i ostatním žákům školy, dbát pokynů 

zaměstnanců školy vydaných v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním 

řádem a chovat se tak, aby neohrozili své zdraví, ani zdraví jiných osob,  

 chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo podle pokynu 

zaměstnanců školy a účastnit se činností organizovaných školou (pokud nemá závažné 

důvody k uvolnění z této činnosti), 

 chodit do školy vhodně a čistě upraven a oblečen,  

 žáci bezdůvodně nepřechází z patra do patra a ze třídy do třídy, 

 zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržovat své místo, třídu i ostatní 

školní prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením; nosit do školy 

učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů,  

 před ukončením vyučování z bezpečnostních důvodů neopouštět školní budovu bez 

vědomí zaměstnance školy, v době mimo vyučování smí zůstat ve škole jen se 

svolením zaměstnanců školy a pod jejich dohledem,  



 chránit své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které 

jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových 

a zdraví škodlivých látek, manipulace s pyrotechnikou a její držení),  

 řádně a systematicky se připravovat na vyučování,  

 distančně se vzdělávat, pokud škola z důvodu krizového nebo mimořádného opatření    

 nebo z důvodu karantény poskytuje žákům vzdělávání distančním způsobem 

 pravidelně a včas sledovat prostřednictvím svého žákovského účtu informace  

v elektronickém systému školy, týkající se organizace výuky a průběhu vzdělávání 

 

 nenosit do školy cenné věci a předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit 

zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.  

 Žáci mají během vyučování vypnuté mobilní telefony, fotoaparáty a jinou 

záznamovou techniku, která slouží k pořizování obrazových a zvukových záznamů. 

Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, žák, zaměstnanec školy) 

bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85). Narušování 

vyučovacího procesu mobilním telefonem (případně jinou technikou), bude 

hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu. Mobilní telefony jsou uloženy 

v šatních skříňkách. 

 škola nenese odpovědnost za ztrátu cenných věcí, které nesouvisí s výukou (včetně 

mobilních telefonů) a finanční hotovosti, 

 nezasahovat do soukromého života pracovníků školy a jejich rodin, spolužáků a jejich 

rodin, hanlivě se nevyjadřovat o pracovnících školy a žácích školy a jakkoliv 

nepoškozovat jejich čest a pověst v tištěných a elektronických médiích – tyto zásahy 

jsou vždy považovány za závažné porušení povinností stanovených školním řádem. 

Závažnost přestupku se projeví v hodnocení chování žáka.  

 nepoškozují majetek školy a spolužáků, případné škody jsou povinni zaplatit. 

 

1.3 Práva zákonných zástupců žáků 

Zákonní zástupci žáků mají právo: 

 na svobodnou volbu školy pro své dítě, 

 na informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole, 

 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, 



 na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 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, 

 volit a být voleni do školské rady, 

 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání 

žáka, 

 požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka, 

 požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu, 

 na ochranu svého dítěte před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým 

zacházením a před projevy rizikového chování.  

 

1.4 Povinnosti zákonných zástupců žáků 

Zákonní zástupci žáků mají povinnost: 

 zajistit, aby žák docházel řádně do školy, 

 zajistit, aby se žák distančně vzdělával, pokud škola z důvodu krizového nebo  

mimořádného opatření nebo z důvodu karantény poskytuje žákům vzdělávání 

distančním  způsobem 

 pravidelně a včas sledovat prostřednictvím svého rodičovského účtu informace 

v elektronickém systému školy, týkající se organizace výuky a průběhu vzdělávání 

svého dítěte   

 na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících 

se vzdělávání žáka, 

 informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo 

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

 neprodleně sdělit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování (nejpozději do 3 

kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka) telefonicky, pomocí účtu zákonného 

zástupce v elektronickém systému bakaláři, 

 oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského 

zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost a 

žáka, a změny v těchto údajích. 

 

 

 

 



1.5 Pravidla vzájemných vztahů mezi zaměstnanci školy, žáky a jejich zákonnými  

zástupci  

Při vzájemných kontaktech a jednáních mezi zaměstnanci školy na straně jedné a žáky a 

zákonnými zástupci na straně druhé, dodržují všichni účastníci následující pravidla:  

 

1. řídí se vžitými pravidly slušného chování,  

2. žáci se obracejí se svými připomínkami nejprve na své vyučující a třídního učitele, pak 

teprve se obrací na vedení školy,  

3. učitelé používají k informování zákonných zástupců zejména elektronické žákovské 

knížky, systém bakaláři, rodičovské schůzky, případně e-mail a v naléhavých případech 

telefon,  

4. zákonní zástupci žáků využívají ke komunikaci s učiteli a vedením školy zejména  

rodičovských schůzek. V případě neodkladné záležitosti se mohou obrátit na učitele nebo 

vedení školy kdykoliv po předchozím telefonickém nebo elektronickém dojednání schůzky,  

5. pro zajištění pravidelných kontaktů zákonných zástupců s učiteli a vedením školy slouží 

rodičovské schůzky, jejich četnost je odvislá od charakteru třídy, konají se vždy na konci 

každého čtvrtletí a dále dle potřeby.  

6. Zaměstnanci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, 

které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a 

dalších nezbytných organizačních opatření. 

7. Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, 

sexuálním násilím, využíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a 

informacemi pro ně nevhodnými. 

8. Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité 

informace o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pracovníci školy se řídí 

se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

9. Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník školy zákonného zástupce k 

osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín 

schůzky se zákonným zástupcem žáka. 

10. Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních 

dnů, na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V 

případě omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli 

informováni jiným způsobem. 

 



1.6 Zaměstnanci školy 

1. Učitelé věnují individuální péči dětem z málo podnětného rodinného prostředí, dětem se 

zdravotními problémy, dbají, aby se zdraví žáka a zdravý vývoj nenarušil činností školy. 

Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v pedagogicko -

psychologických poradnách a na sdělení rodičů o dítěti. Třídní učitelé průběžně seznamují 

ostatní pedagogy o nových skutečnostech zjištěných u žáka - problémy s chováním, 

prospěchem, zdravotní a rodinné problémy. Všichni zaměstnanci školy zajišťují bezpečnost a 

ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním. Pravidelně 

a soustavně informují zástupce žáka o prospěchu žáka, sdělují jim všechny závažné známky. 

Informují je o každém mimořádném zhoršení prospěchu žáka. 

2. Učitelé evidují a kontrolují absenci žáků. Vyžadují od rodičů omluvu nepřítomnosti. Na 

žádost rodičů uvolňují žáka z vyučování, vždy na základě elektronické omluvenky v systému 

bakaláři. Pravidelně informují rodiče o prospěchu a chování žáků prostřednictvím  

žákovského účtu, kde poskytují informace týkající se organizace výuky a průběhu vzdělávání, 

při třídních schůzkách s rodiči. 

3. Pedagogičtí zaměstnanci přicházejí do školy nejméně 15 minut před zahájením vyučování a 

výchovné činnosti, a dostatečně včas před výkonem dohledu nad žáky. 

4. Po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek ve třídě, uzavření oken, 

uzavření přívodu vody a vypnutí elektrických spotřebičů. Pedagog odchází ze třídy poslední a 

odvádí žáky do jídelny, kde nad nimi vykonává dohled. Při odchodu z budovy kontrolují 

uzavření a zajištění oken a dveří v kabinetech. Před odchodem z budovy se ve sborovně 

seznámí s přehledem zastupování a dohledů na další dny, sleduje případné změny organizace 

výuky a vzdělávání v systému bakaláři. 

5. V budově lze používat pouze evidované elektrické spotřebiče. K vaření vody na nápoje je 

povoleno používat pouze varné konvice zakoupené školou, v době mimo provoz musí být 

konvice umístěna mimo podložku, ze které je napájena el. energií. 

6. Zaměstnanci evidují pobyt na pracovišti v docházkových listech. Bez povolení ředitelem 

školy nesmí žádný zaměstnanec zůstat z bezpečnostních důvodů na pracovišti po skončení 

pracovní doby školníka.  

7. Denně kontrolují osobní složku a elektronickou poštu, informace a pokyny ve sborovně.  

8. Každý ze zaměstnanců má povinnost zajistit oddělení žáka, který vykazuje známky 

akutního onemocnění, od ostatních žáků, zajistit nad ním dohled zaměstnance školy a 

neprodleně oznámit tuto skutečnost vedoucím zaměstnancům. 

9. Zaměstnanci školy musejí ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat 

mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé 



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, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit 

před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, 

nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat. 

 

1. 7. Práva pedagogických pracovníků 

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo: 

a) 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, 

b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními 

předpisy, 

c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli 

vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko-

psychologické činnosti, 

d) volit a být voleni do školské rady, 

e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti. 

 

1. 8. Povinnosti pedagogických pracovníků 

Pedagogický pracovník je povinen 

a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání 

b) chránit a respektovat práva žáků, 

c) chránit bezpečí a zdraví žáků a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a 

školských zařízeních, 

d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním 

prostředí a podporovat jeho rozvoj 

e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním 

stavu žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního 

poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, 

f) poskytovat žákovi nebo zákonnému zástupci nezletilého žáka informace spojené s 

výchovou a vzděláváním. 

 



2.1. Režim činnosti ve škole 

1. Budova školy je otevřena od 7:00. Žáci vstupují do školy ukázněně, v šatně se přezují do 

vhodné obuvi.  

2. Zvonění na přípravu na vyučování je v 7:15. Budova školy je v 7:20 zabezpečena proti 

otevření zvenčí a každý příchozí do budovy školy je povinen ohlásit svůj příchod zazvoněním 

na školní zvonek a ohlásit se do telefonu. 

3. Výuka začíná v 7:20. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a 

přestávek. Tyto údaje mají žáci zapsány v elektronickém systému bakaláři. 

4. 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. 

5. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Rámcový vzdělávací program školy 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 pomocí elektronického systému bakaláři zákonným 

zástupcům, který jsou zákonní zástupci povinni sledovat. 

6. Vyučování končí nejdříve po čtvrté vyučovací hodině v 11:00. Učitel, který v tuto dobu 

končí vyučování, předá žáky navštěvující školní družinu (ŠD) vychovatelce a odvede do šatny 

žáky odcházející samostatně domů. 

7. Odpolední provoz ŠD je od 11:00 do 15:30.  

8. Odpolední vyučování končí nejpozději ve 14:35. 

9. Po zvonění sedí všichni žáci v lavicích. Pokud se nedostaví vyučující do 5 min. po zvonění, 

oznámí jeho nepřítomnost služba třídy v ředitelně. 

10. Hlavní přestávka začíná v 9:00 hod. a trvá 20 min., malé přestávky trvají 10 min., 

přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá minimálně 30 minut. Žáci mají 

právo na přestávku časově nezkrácenou. Během přestávek není žákům dovoleno opustit 

školní budovu. Mezi dopolední a odpolední výukou mohou žáci opustit školu jen na základě 

písemného souhlasu zákonného zástupce. 

11. V době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve školní budově pouze za přítomnosti 

pedagogického dohledu. 

12. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci. 

13. Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu zákonných zástupců. 

Nevolnost hlásí svému vyučujícímu, v případě nutnosti se obrátí na kteréhokoliv zaměstnance 

školy. 



14. Při výuce předmětů lze dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo 

různých ročníků nebo spojovat 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. 

15. 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. 

16. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo 

souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům nezbytné 

informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

17. Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v předešlém 

odstavci, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. 

18. Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7:00 do 15:30 hodin. 

19. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména 

organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. 

20. Po skončení vyučování, popřípadě pobytu ve školní družině se žák zdržuje v šatně po 

dobu nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne a odchází z budovy. 

21. Do sborovny, ředitelny a kanceláře vstupují žáci jen tehdy, jsou-li k tomu vyzváni. 

22. Nalezené věci se odevzdávají do ředitelny. 

23. Při ztrátě věci musí tuto skutečnost neprodleně oznámit třídnímu učiteli, 

 

2.2. Režim při akcích mimo školu 

1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje 

vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým 

pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým 

pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 

2. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo 

místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený 

vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým 

potřebám žáků. 

3. 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 



ředitel 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 BOZP.  

4. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro 

shromáždění žáků není 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 zákonným zástupcům žáků a to 

zápisem do elektronického systému bakaláři, nebo jinou písemnou informací. 

5. 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, 

lyžařské kursy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci 

předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu 

tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení. 

6. Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, 

který je určen ředitelem školy. 

7. Součástí výuky je také výuka plavání. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity 

jako bruslení, turistika, bobování, lyžování a jiné akce. Těchto aktivit se mohou účastnit 

pouze žáci zdravotně způsobilí. 

8. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně 

klasifikace na vysvědčení. 

9. Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže 

a ze soutěží zajišťuje zaměstnanec pověřený organizací akce, pokud se nedohodne se 

zákonným zástupcem žáka jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví 

žáků organizátor. 

 

 

 

 



3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany 

před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství 

nebo násilí 

3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 

1. Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili 

zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob. 

2. Žákům není povoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi 

není vykonáván dohled způsobilou osobou.  

3. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo 

budovu při akci pořádané školou, žáci hlásí ihned vyučujícímu nebo stanovenému dohledu, popř. 

kterémukoliv zaměstnanci školy  

4. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením 

bez dohledu pedagoga. 

5. Při výuce v sokolovně, dílnách, na pozemcích, v laboratoři a dalších odborných pracovnách  

 zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy dané vnitřním řádem odborné učebny. 

Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině 

školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků 

provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou 

akcí mimo školu a před každými prázdninami. Učitel kontroluje vhodnost oblečení žáků pro 

dané činnosti tak, aby nebylo příčinou úrazu. Při pochybách nedovolí žákovi tuto činnost 

konat.  

6. Poučení na počátku 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, 

 se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním, 

 s postupem při úrazech, 

 s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru. 

7. Poučení na počátku první vyučovací hodiny přichází v úvahu pouze u některých předmětů, 

zejména tělesné výchovy, pracovního vyučování a podobně. Vyučující seznámí žáky s 

pravidly bezpečného chování a upozorní je na možné ohrožení života, zdraví či majetku. 

8. Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu. (Jde o takové činnosti, 

jakými jsou vycházky, výlety, exkurze, branná cvičení, plavecké výcviky,...) Seznámení se 



všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a poučení o správném vybavení žáků 

provede třídní učitel nebo ten, kdo bude nad dětmi vykonávat dohled. 

9. Poučení před prázdninami provádí třídní učitel, který: 

a. varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s neznámými lidmi apod., 

b. upozorní je na možné nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace s 

nevybuchlou municí a poučí je, jak se v takové situaci zachovat, 

c. informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni, 

d. varuje před koupáním v místech, která neznají, atp. 

10. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo 

hřišti jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících. 

11. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy 

povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich 

zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům 

nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.  

12. Všichni zaměstnanci školy dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost 

jejich nebo žáků, nebo jiné závady technického rázu, dále např. nedostatečné zajištění budovy 

nebo dohledu nad žáky, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a 

v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku úrazu a škody na majetku. Sledují 

zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů 

vedení školy a zákonného zástupce postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k 

lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby 

každý žák měl zapsány v systému bakaláři údaje potřebné k rychlému navázání kontaktu se 

zákonnými zástupci a údaje potřebné k ošetření lékařem. Při úrazu poskytnou žákovi nebo 

jiné osobě první pomoc, zajistí jeho ošetření lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní 

záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů 

zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.  

13. Pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dohledu dospělé osoby uvolňovat 

k žádným činnostem, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době 

dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, přestávek, stravování a 

mimoškolních akcích organizovaných školou. 

14. Všichni zaměstnanci mají povinnost zajistit oddělení žáka, který vykazuje známky 

akutního onemocnění, od ostatních, zajistit nad ním dohled a neprodleně oznámit tuto 

skutečnost nadřízenému vedoucímu zaměstnanci. 



3.1.1. Vykonávání dohledu nad žáky pedagogickými pracovníky 

1. Dohled nad žáky se koná před zahájením vyučování, o přestávkách mezi dvěma 

vyučovacími hodinami, v zařízeních školního stravování, při přesunech mezi budovou školy a 

sokolovnou nebo hřištěm, do školní jídelny a školní družiny, při akcích organizovaných 

školou v rámci výuky i mimo vyučování. Dohled začíná 15 minut před začátkem dopoledního 

nebo odpoledního vyučování a končí odchodem žáků ze školy. 

2. Rozpis dohledů je umístěn na chodbách. Rozpis dohledů je závazný. V případě, že 

zaměstnanec pověřený dohledem, jej nemůže vykonat, zajistí za sebe náhradu. 

3. Dohled se vykonává takovým způsobem, aby měl dohlížející zaměstnanec přehled o 

činnosti žáků ve svěřené zóně dohledu. 

 

3.1.2. Záznam o školním úrazu 

Způsob zaznamenávání školních úrazů je samostatně zpracován v dokumentaci BOZP a PO. 

 

3.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy 

Při zjištěných projevech rizikového chování u dětí a žáků škola postupuje v souladu s pokyny 

a metodickými doporučeními MŠMT vydané k primární prevenci rizikového chování u dětí, 

žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Ve vnitřních i vnějších prostorách všech 

typů škol a na akcích pořádaných školou je zakázáno kouřit, užívat alkohol; vyrábět, 

distribuovat, přechovávat, užívat, šířit a propagovat omamné a psychotropní látky. 

 

4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 

1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či 

jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při 

závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen 

Policii ČR, případně orgánům sociální péče. 

  

2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění 

svých věcí - uzamykání šaten, tříd. 

  

3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí.  

  

4. Žáci školy a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená. 

  
5. Žákům základních škol a dětem zařazeným do přípravných tříd (§ 47) jsou bezplatně 

poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle školského zákona. Žáci 

prvního ročníku základního vzdělávání a děti zařazené do přípravných tříd tyto učebnice a 

učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a 

učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně 



pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej 

na konci roku v řádném stavu.  
 

5. Pravidla vstupu do školy a vpouštění cizích osob 

1. Při příchodu do školy před začátkem vyučování vpouští žáky a jejich doprovod do prostor 

školy pan školník případně zaměstnanec školy, který v této době tedy mezi 7:00 až 7:20 

vykonává v šatnách dohled.  

2. Po 7:20 hod. je škola uzavřena a uzamčena. Únikové východy jsou zevnitř volně 

otevíratelné. 

3. Žáci nesmí vpouštět do školy žádnou cizí osobu! 

4. Ke vpuštění do školy slouží zvonek, kterým si osoba domluví vpuštění do prostor školy 

(ředitelna, sborovna, kancelář, kuchyně, družina). 

5. Pracovník školy, který dotyčnou osobu vpouští do budovy školy, ji doprovodí na 

příslušné místo.  

6. Pravidla vstupu a odchodu žáků a žákyň do školy mimo pravidelný čas:     

a) Žák bude z výuky uvolněn pouze na základě elektronické žádosti v systému bakaláři, 

nebo v případě osobního vyzvednutí zákonným zástupcem. 

b) Při pozdějším příchodu do školy zazvoní na ředitelnu, sborovnu, nebo kancelář a 

sdělí své jméno, třídu a důvod pozdního příchodu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  
 

1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

1.1 Obecné zásady hodnocení: 

Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o 

základním vzdělávání. 

 Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje 

přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 

 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na škole se hodnotí klasifikací, slovně, nebo 

kombinací obou způsobů.  

 Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. 

 V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za 

klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. 

 Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního 

období se hodnotí učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. 

 Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák 

mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou 

indispozici. Přihlíží se i ke snaživosti a pečlivosti žáka, k jeho individuálním 

schopnostem a zájmům. 

 V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce žáka 

bezprostředně a prokazatelným způsobem. Případy zaostávání žáků v učení se 

projednají v pedagogické radě. 

1.2 Způsob získávání podkladů pro hodnocení: 

 Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka 

získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: 

- soustavným diagnostickým pozorováním žáka 

- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, 

- různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy 

- kontrolními písemnými pracemi 

- analýzou různých činností žáka 

- konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky (PPP) 

- rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka 

- analýzou portfolia žáka 



 Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období.  

 Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a 

poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním 

vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení 

písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů. 

Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zákonným 

zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím zápisů do elektronické žákovské knížky 

,současně sdělí známku žákům. Při hodnocení využívá i sebehodnocení žáka. 

 Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý 

školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. 

 O termínu čtvrtletní písemné práce informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu 

předem. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. 

 Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným 

způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob 

získání známek (ústní zkoušení, písemné). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo 

rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační 

přehled zastupujícímu učiteli nebo řediteli školy. 

 Vyučující zajistí zapsání známek do elektronické žákovské knížky a dbá o jejich 

úplnost. Do elektronické žákovské knížky jsou zapisovány známky z jednotlivých 

předmětů, udělená výchovná opatření a další údaje o chování žáka, jeho pracovní 

aktivitě a činnosti ve škole. 

 Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, 

vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo 

ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně 

hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami 

až do 30. října dalšího školního roku. Opravené čtvrtletní písemné práce musí být 

předloženy všem žákům a na požádání ve škole také zákonným zástupcům. 

 Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením PPP a SPC, 

které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání 

podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů na pedagogické 

radě. 

 

 



1.3 Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků: 

 Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků. 

 Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků. 

 Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci 

se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý 

prostředek učení. 

 Při sebehodnocení se žák snaží popsat: 

- co se mu daří 

- co mu ještě nejde 

- jak bude pokračovat dál 

 Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 

 Při sebehodnocení žáka má důležitou úlohu práce s portfoliem žáka. 

 Známky nejsou jediným zdrojem motivace. 

1.4 Formy informování žáků, zákonných zástupců o prospěchu žáka: 

 Průběžně prostřednictvím elektronické žákovské knížky. 

 V době konání třídních schůzek SRPDŠ. 

 Před koncem každého čtvrtletí. 

 Jinou dohodnutou formou mezi žákem a učitelem, učitelem a zákonnými zástupci. 

1.5 Stupně hodnocení chování žáka:  

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí 

na vysvědčení stupni:  

Stupeň 1 (velmi dobré): Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení Školního 

řádu. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je přístupný výchovnému 

působení a snaží se své chyby napravit.  

Stupeň 2 (uspokojivé): Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a ustanovení Školního 

řádu. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo Školního 

řádu, případně se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku 

třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost 

školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. Dosáhl neomluvené absence 

v rozmezí 8 – 24 hodin. 

Stupeň 3 (neuspokojivé): Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného 

chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti Školnímu řádu nebo provinění, že je 

jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje 



hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy 

dopouští dalších přestupků. Dosáhl neomluvené absence 25 a více hodin.  

 

1.6 Stupně hodnocení prospěchu: 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 

vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni 

prospěchu: 

1 - výborný 

2 - chvalitebný 

3 - dobrý 

4 - dostatečný 

5 - nedostatečný 

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace v předmětech: 

Stupeň 1 – výborný 

Žák ovládá požadované poznatky a dovednosti a chápe vztahy mezi nimi. Je schopen je 

samostatně a tvořivě uplatnit při řešení teoretických i praktických úkolů. Myslí logicky 

správně. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, s menšími nedostatky. Žák si samostatně 

organizuje vlastní práci, aktivně překonává vyskytující se překážky. Ústní a písemný projev je 

správný, grafický projev je přesný a estetický. 

Stupeň 2 – chvalitebný 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti přesně a úplně, avšak 

chybí pochopení vztahů mezi nimi. Kvalita výsledků jeho činnosti je bez podstatných 

nedostatků. Žák uplatňuje získané poznatky samostatně, případně s malou pomocí učitele. 

Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Dovede účelně organizovat 

vlastní práci. Má menší nedostatky ve správnosti ústního a písemného projevu. Jeho grafický 

projev je estetický a bez větších nepřesností. 

Stupeň 3 – dobrý 

Žák má v učivu nepodstatné mezery, v kvalitě výsledků se projevují častější nedostatky. 

Dopouští se chyb v uplatňování poznatků a dovedností i při řešení úkolů. Potřebuje k práci 

podněty učitele, s jeho pomocí pak dovede korigovat podstatnější nepřesnosti a chyby. 

Přemýšlí vcelku správně, není příliš tvořivý, v logickém myšlení se objevují nedostatky. Ty se 

projevují častěji i v ústním a písemném projevu, grafický projev je méně estetický. 

 



Stupeň 4 – dostatečný 

Žák má závažné mezery v osvojení si požadovaných poznatků. Při uplatnění poznatků a 

dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby, také v 

logickém myšlení se vyskytují závažné nedostatky. Při provádění požadovaných 

intelektuálních a motorických činností je nesamostatný. Závažné nedostatky a chyby dovede 

žák s pomocí učitele opravit. Jeho ústní a grafický projev má vážné nedostatky ve správnosti, 

výstižnosti, nebo estetice. Žák má velké těžkosti při samostatném studiu. Projevuje malou 

snahu a zájem. 

Stupeň 5 - nedostatečný 

Žák si neosvojil požadované poznatky, má v nich značné mezery. Stejně tak kvalita výsledků 

jeho činnosti vykazuje závažné nedostatky; žák není schopen je odstranit ani s pomocí učitele. 

V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností i při řešení úkolů se vyskytují závažné 

chyby. Své vědomosti nedovede uplatnit ani s podněty učitele; není samostatný v myšlení. V 

ústním, písemném a grafickém projevu má závažné nedostatky. 

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin: 

- předměty s převahou teoretického zaměření 

- předměty s převahou praktických činností 

- předměty s převahou výchovného a uměleckého zaměření 

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou 

klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony 

komplexně, v souladu se specifikou předmětu.  

 

1.7 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického 

zaměření: 

Převahu teoretického zaměření mají předměty Český jazyk, Anglický jazyk, Německý jazyk, 

Matematika. Dále na 1. stupni Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda a na 2. stupni Dějepis, 

Zeměpis, Přírodopis, Fyzika a Chemie. 

 

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v 

souladu s požadavky učebních osnov hodnotí: 

- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, 

zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované 

intelektuální a motorické činnosti 



- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických 

úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí 

- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost, tvořivost a představivost 

- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim 

- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu 

- kvalita výsledků činností 

- osvojení účinných metod samostatného učení 

1.8 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického 

zaměření: 

Převahu praktického zaměření mají předměty Pracovní činnosti, Pracovní výchova a 

Informatika. 

Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s 

požadavky učebních osnov se hodnotí: 

- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem 

- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce 

- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech 

- aktivita, samostatnost, tvořivost, představivost a iniciativa v praktických činnostech 

- kvalita výsledků činností 

- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti 

- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí 

- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci, obsluha a 

údržba pomůcek, nástrojů a nářadí 

 

1.9 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného 

zaměření: 

Převahu výchovného zaměření mají předměty Hudební výchova, Výtvarná výchova, Tělesná 

výchova, Občanská výchova, Sportovní hry, Estetická výchova, Mediální výchova 

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky 

učebních osnov hodnotí: 

- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu 

- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace 

- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, kvalita projevu 

- vztah žáka k činnostem a zájem o ně 



- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu 

- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, 

výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví 

 

1.10 Celkové hodnocení žáka na vysvědčení:  

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení hodnotí stupni:  

Prospěl/a s vyznamenáním - není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - 

chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi 

dobré; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a 

klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle zákona 48/2005 Sb. §14 

odst. 1 písm. e)  

Prospěl/a - není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím 

slovním hodnocením 

Neprospěl/a - je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím 

slovním hodnocením. 

1.11 Výchovná opatření: 

Pochvala ředitele školy 

Pochvala ředitele školy může být udělena na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě 

podnětu jiného člena pedagogického sboru po projednání na pedagogické radě za: 

- mimořádný projev lidskosti 

- mimořádnou školní iniciativu 

- záslužný nebo statečný čin 

- dlouhodobou úspěšnou práci 

 

Napomenutí třídního učitele 

Napomenutí třídního učitele může udělit třídní učitel samostatně za občasné porušování 

školního řádu: 

- sklon k ničení školního majetku 

- nevhodné chování o přestávkách 



- občasné neomluvené pozdní příchody do vyučování 

- zapomínání domácích úkolů a nenošení školních potřeb 

- vyvolávání drobných konfliktů se spolužáky 

- projevy nekázně ve vyučování a používání nevhodných slovních výrazů 

- občasné nevhodné chování k slabším spolužákům – sklon k šikaně (psychické i fyzické) 

- občasné nevhodné chování k pedagogům či jiným zaměstnancům školy 

Udělené napomenutí třídní učitel bezodkladně zapíše do elektronické žákovské knížky a do 

školního elektronického systému Bakaláři a na nejbližší pedagogické radě sdělí řediteli školy. 

Důtka třídního učitele 

Důtku třídního učitele může udělit třídní učitel samostatně za opakované hrubší porušování 

školního řádu: 

- úmyslné ničení školního majetku 

- opakované nevhodné chování o přestávkách 

- opakované pozdní příchody do vyučování 

- opakované zapomínání domácích úkolů a nenošení školních potřeb 

- soustavné vyvolávání konfliktů se spolužáky 

- opakovaná nekázeň ve vyučování a používání nevhodných slovních výrazů 

- opakované nevhodné chování k slabším spolužákům – sklon k šikaně (psychické i fyzické), 

včetně manipulace se slabšími spolužáky, krádež, ublížení na zdraví, vandalství, pokusy o 

užívání nebo nošení návykových látek do školy 

- neomluvená absence: maximálně 2 hodiny 

- opakované nevhodné chování k pedagogům či jiným zaměstnancům 

Třídní učitel udělenou důtku neprodleně zapíše do elektronické žákovské knížky a do 

školního elektronického systému Bakaláři a na nejbližší pedagogické radě sdělí řediteli školy. 

Důtka ředitele školy 

Důtka ředitele školy může být udělena ředitelem školy za vážné porušení školního řádu: 

- neomluvená absence: 3 – 8 hodin 

- závažné hrubé chování a jednání ze strany žáků ke svým spolužákům – sklon k psychické i 

fyzické šikaně (včetně manipulace se slabšími spolužáky), vandalství, ublížení na zdraví, 

užívání nebo nošení návykových látek do školy 

- přes napomenutí a důtku třídního učitele žák nadále porušuje školní řád 

Písemné oznámení o udělení důtky zašle ředitel školy neprodleně zákonným zástupcům žáka 

společně s pozvánkou k projednání žákova chování a přijetí opatření k nápravě. Příčiny 

udělení důtky ředitele školy budou projednány třídním učitelem a výchovným poradcem 



(případně ředitelem školy) s rodiči. O tomto jednání bude proveden písemný záznam. Důtka 

ředitele školy bude zapsána do školního elektronického systému Bakaláři a projednána na 

nejbližší pedagogické radě. 

1.13 Komisionální zkouška: 

Komisionální zkouška se koná v těchto případech: 

- má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 

druhého pololetí a požádá-li o přezkoušení nejpozději do 3 dnů po seznámení s klasifikací 

- při konání opravné zkoušky 

Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím 

daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

- předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že 

vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický 

pracovník školy 

- zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě 

jiný vyučující daného předmětu 

- přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti 

stanovené vzdělávacím programem pro základní vzdělávání 

Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 

přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 

hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení 

prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému 

zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi 

vydá nové vysvědčení. 

O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné 

vyplnění protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové komise. 

Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán 

jmenující komisi náhradní termín přezkoušení. 

Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím 

programem. 

Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 

Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní celkový 

prospěch a vydá žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky. 



1.14 Opravná zkouška: 

Opravné zkoušky konají: 

- žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud 

neopakovali ročník na daném stupni základní školy. 

Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna. 

Termín opravných zkoušek a konzultací žáků s příslušnými pedagogickými pracovníky 

stanoví ředitel školy na červnové pedagogické radě. Opravné zkoušky jsou komisionální. 

Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. 

Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky 

nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího 

vyššího ročníku. 

Žákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné 

zkoušky v daném pololetí. 

1.15 Dodatečná zkouška: 

Dodatečnou zkoušku koná žák: 

- který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci prvního pololetí. 

Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena 

nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí, ve výjimečných případech do konce 

klasifikačního období za druhé pololetí. 

- který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci druhého pololetí. 

Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena do 31. 

srpna příslušného školního roku, nejpozději do 15. října. Do té doby žák navštěvuje 

podmíněně vyšší ročník. Žák, který z vážných důvodů nemohl být klasifikován ani do 15. 

října, opakuje ročník. 

- který podle posouzení vyučujícího nemá v daném předmětu dostatečný počet známek ve 

srovnání s ostatními žáky třídy z důvodu vysoké absence. O dodatečné zkoušce rozhoduje 

pedagogická rada na návrh vyučujícího daného předmětu. 

1.16 Postup do vyššího ročníku:  

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných 

předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření. Do vyššího ročníku postoupí i žák 

prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák 

druhého stupně základní školy, který v rámci 2. stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na 

prospěch tohoto žáka. Nelze-li žáka hodnotit na konci 1. pololetí, určí ředitel školy pro jeho 



hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za 1. pololetí bylo provedeno nejpozději 

do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možno hodnotit ani v náhradním 

termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 

Nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní 

termín, a to tak, aby hodnocení za 2. pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září 

následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák 

nejbližší vyšší ročník, popř. znovu 9. ročník. Žák, který splnil povinnou školní docházku, 

opakuje ročník, pokud na konci 2. pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o 

žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval, tomuto žákovi může 

ředitel školy na žádost zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných 

zdravotních důvodů. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na 

konci 2. pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného 

zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů 

uvedených v žádosti. 

1.17 Vydávání vysvědčení: 

Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení v posledním vyučovacím dni období školního 

vyučování; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení. 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, 

slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se 

souhlasem školské rady. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do 

slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to 

na žádost této školy nebo 

zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke 

střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.  

1.18 Slovní hodnocení žáků:  

1.18.1 Zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s § 15 odst. 2 vyhlášky č. 

48/2005 Sb., o základním vzdělávání, včetně předem stanovených kritérií:  

O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se 

souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě. Třídní učitel po projednání s 

vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do 

slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to 

na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní 

učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro 



účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání. U žáků speciálními vzdělávacími potřebami 

rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce 

žáka. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 

stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích 

pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá 

úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům 

formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, 

k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje 

posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke 

vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. 

Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům 

žáka a jak je překonávat. 

1.18.2 Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití 

slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace: 

Prospěch 

Ovládnutí učiva předepsaného osnovami 
 

1 – výborný ovládá bezpečně  

2 – chvalitebný  ovládá  

3 – dobrý  v podstatě ovládá  

4 – dostatečný  ovládá se značnými mezerami  

5 - nedostatečný  neovládá  

Úroveň myšlení  

1 – výborný  pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti  

2 – chvalitebný  uvažuje celkem samostatně  

3 – dobrý  menší samostatnost v myšlení  

4 - dostatečný  nesamostatné myšlení 

5 - nedostatečný  odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

 

 

Úroveň vyjadřování 

1 – výborný  výstižné a poměrně přesné  

2 – chvalitebný  celkem výstižné  

3 – dobrý  myšlenky vyjadřuje ne dost přesně  

4 – dostatečný  myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi  

5 - nedostatečný  i na návodné otázky odpovídá nesprávně  

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští 

1 – výborný  užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, 

pracuje samostatně, přesně a s jistotou  

2 – chvalitebný  dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení 

úkolů, dopouští se jen menších chyb  

3 – dobrý  řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno 

překonává potíže a odstraňuje chyby  



4 – dostatečný  dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává  

5 - nedostatečný  praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí  

 

Píle a zájem o učení 

1 – výborný  aktivní, učí se svědomitě a se zájmem  

2 – chvalitebný  učí se svědomitě  

3 – dobrý  k učení a práci nepotřebuje větších podnětů  

4 – dostatečný  malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty  

5 - nedostatečný  pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné  

 

 

Chování 
1 – velmi 

dobré  

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných 

přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své 

chyby napravit.  

2 - 

uspokojivé  

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se 

dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; 

nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele 

školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje 

bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. Dosáhl neomluvené absence v rozmezí 8 – 24 

hodin. 
3 - 

neuspokojivé  

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se 

dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; 

nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele 

školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje 

bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. Dosáhl neomluvené absence 25 a více hodin. 

 

1.19 Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

1. Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním 

postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním 

postižením je pro účely školských přepisů mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, 

vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. 

Zdravotním znevýhodněním zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní 

poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. 

Sociálním znevýhodněním je rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, 

ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná 

výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České 

republiky. 

  

2. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření 

nezbytných podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení. 

 3. Při hodnocení žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze 

postižení nebo znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření 



žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené 

způsoby získávání podkladů.      

  

4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na 

základě žádosti zákonného zástupce žáka. Výsledky vzdělávání žáka v základní škole 

speciální se hodnotí slovně. 

 

5. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy 

zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní 

práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě s 

vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně 

pracovat a podávat výkony odpovídající jeho 

předpokladům.                                                                            

                                                                       

6. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší 

výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák 

zvládl.      

  

7. Klasifikace byla provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, 

objasněním podstaty neúspěchu, návodem,   jak mezery a nedostatky překonávat,      

  

8. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich 

souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.      

  

9. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu 

jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.                        

                       

10. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí 

vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, pokud není zvláštním právním předpisem 

stanoveno jinak. 

 

 

 

 

 

 



Hodnocení nadaných dětí, žáků a studentů 
 

1. Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez 

absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo 

části učiva ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek 

stanoví ředitel školy. 

  

2. Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve 

škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li individuálně vzdělávaného 

žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní 

termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení 

pololetí. Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání, pokud žák na konci druhého 

pololetí příslušného školního roku neprospěl, nebo nelze-li žáka hodnotit na konci pololetí ani 

v náhradním termínu. 

  

 

1.20 Zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v 

zahraniční škole na území ČR 

(1) Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky, může na 

základě žádosti zákonného zástupce žáka konat za období nejméně jednoho pololetí školního 

roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku v kmenové škole nebo ve škole 

zřízené při diplomatické misi České republiky (dále jen "zkoušející škola"). Zkouška se koná: 

 

a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, 

stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, 

b) v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy 

vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, stanoveného 

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, 

c) na druhém stupni ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího 

oboru Dějepis a ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího 

oboru Zeměpis, stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

  

 (2) Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející školy 

vysvědčení žáka ze školy mimo území České republiky, včetně jeho překladu do českého 



jazyka, a to za období, za které se zkouška koná. V případě pochybností o správnosti překladu 

je ředitel zkoušející školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu. Po 

vykonání zkoušky vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení. 

 

(3) Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka řediteli 

kmenové školy plnění povinné školní docházky žáka předložením vysvědčení žáka ze školy 

mimo území České republiky za období nejvýše dvou školních roků, včetně jeho překladu do 

českého jazyka, v termínech stanovených ředitelem kmenové školy. V případě pochybností o 

správnosti překladu je ředitel kmenové školy oprávněn požadovat předložení úředně 

ověřeného překladu. Kmenová škola žákovi vysvědčení nevydává. 

 

(4) Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky 

v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků 

zkoušek. 

 

(5) Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní 

docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po 

zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka.". 

 

(6) Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, může na 

základě žádosti zákonného zástupce žáka konat za období nejméně jednoho pololetí školního 

roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku ve zkoušející škole. Zkouška se 

koná z každého povinného předmětu vyučovaného v příslušných ročnících školního 

vzdělávacího programu zkoušející školy, s výjimkou předmětů volitelných. Po vykonání 

zkoušky vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení. 

 

(7) Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka řediteli 

kmenové školy plnění povinné školní docházky žáka předložením čestného prohlášení 

zákonného zástupce o vzdělávání žáka v době pobytu v zahraničí, a to za období nejvýše dvou 

školních roků, v termínech stanovených ředitelem kmenové školy. Kmenová škola žákovi 

vysvědčení nevydává. 

 

 



(8) Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky 

v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků 

zkoušek. 

 

(9) Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní 

docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po 

zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka. 

 

V Trhové Kamenici dne 24. 8. 2021                               Mgr. Radek Nejedlý, ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/la se školním řádem platným 

od 1. 9. 2021 

 

 

Jméno: Podpis: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
 


