
ZÁKLADNÍ ŠKOLA STŘÍBRO
Mánesova 485

příspěvková organizace
349 01  Stříbro

Školní řád

V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění na základě 
ustanovení § 30, odst. 1 a 2 vydávám tento školní řád.

Práva a povinnosti žáků

1. Žáci mají právo:
a) na vzdělání, školské služby a zabezpečení přístupu k informacím k podpoře 
všeobecného rozvoje
b) na ochranu před informacemi, které škodí jejich pozitivnímu rozvoji a nevhodně 
ovlivňují jejich morálku
c) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, 
pracovat v nich
e) vyjádřit vlastní názor ve všech věcech, které se jich týkají
f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení 
a na využití odborné pomoci školního psychologa
g) vyžádat si pomoc vyučujícího v případech, že neporozuměl učivu nebo potřebuje 
doplnit své znalosti
h) na zvláštní péči v odůvodněných případech (nemoc, zdravotní postižení, v případě 
mimořádných schopností a talentu)

2. Žáci jsou povinni:
a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat
b) dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, 
s nimiž byli seznámeni, řídit se poučením, se kterým byli seznámeni před začátkem 
školního roku
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními 
předpisy a školním řádem

3. Zákonní zástupci mají právo:
a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí
b) vznášet připomínky a podněty k práci školy a vyučujících nebo ředitele školy
c) volit a být voleni do školské rady
d) prostřednictvím školské rady se vyjadřovat k návrhům školních vzdělávacích 
programů a k rozboru hospodaření, schvalovat výroční zprávu o činnosti školy, školní 
řád a pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole, podílet se na 
zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy a projednávat návrh rozpočtu školy 
a inspekční zprávy ČŠI
e) využít odborné pomoci školního psychologa

4. Zákonní zástupci jsou povinni:
a) zajistit, aby žáci docházeli řádně do školy
b) na vyzvání ředitele se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se 
vzdělání žáků
c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dětí nebo 
o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
d) dokládat důvody nepřítomnosti žáků ve škole v souladu s podmínkami 
stanovenými školským zákonem
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e) oznamovat škole údaje podle § 28, odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné 
pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dětí a změny v těchto údajích

Chování žáků

5. Žáci jsou povinni chránit zdraví své, svých spolužáků, zaměstnanců a návštěvníků 
školy. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve škole i mimo 
ni, musí žáci neprodleně hlásit vyučujícímu.

6. Školním úrazem je úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním přímo 
souvisejících činnostech.
Školním úrazem není úraz, který se žákům stane na cestě do školy a zpět nebo na 
cestě na místo nebo zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo prostory školy při
akcích konaných mimo školu.

7. Žáci se chovají tak, aby vždy řádně dodržovali zásady slušného společenského 
chování, jednání a vystupování. Jakékoliv projevy hrubosti, vulgárnosti, násilí, anebo 
šikanování jsou závažná porušení školního řádu, stejně jako podobné projevy vůči 
zaměstnancům školy.

8. Žáci zdraví všechny dospělé osoby ve škole hlasitě a zřetelně “Dobrý den“. Ve 
třídě zdraví povstáním.

9. Při příchodu do třídy zaujmou žáci svoje místo a připraví se na vyučování.

10. Žákům je zakázáno nošení, držení, zneužívání a distribuce návykových látek, 
jako např. cigaret, e-cigaret, doutníků, alkoholu, drog apod.

11. Žákům je zakázáno propagovat svým oblečením, vystupováním a vnějším 
vzhledem extremismus. V budově školy nenosí žáci pokrývku hlavy.

12. Žáci chodí do školy oblečeni a upraveni tak, aby neporušovali zásady hygieny 
a neohrožovali zdraví a bezpečnost svých osob i ostatních žáků (zejména v případě 
přenosných chorob nebo parazitů, např. vší).

Docházka do školy

13. Žáci jsou povinni zúčastňovat se výuky podle rozvrhu hodin. Začátky a konce 
vyučovacích hodin se řídí školním zvonkem, není-li domluveno mezi učitelem 
a žákem jinak.

14. Do dílen a tělocvičen nevstupují žáci bez doprovodu vyučujícího. Po skončení 
těchto hodin se vracejí do svých tříd pod dohledem vyučujícího.

15. Do školy přichází žáci tak, aby byli nejpozději 5 minut před začátkem vyučovací 
hodiny připraveni na vyučování.

16. Každá nepřítomnost žáků musí být nejpozději do 3 kalendářních dnů od začátku 
nepřítomnosti ve škole omluvena zákonným zástupcem. Třídní učitel uznává pouze 
omluvení v žákovské knížce podepsané zákonným zástupcem žáků. 
V odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení o nemoci žáků, 
či jiný úřední doklad potvrzující důvod nepřítomnosti žáků. Omluvenka se předkládá 
třídnímu učiteli nejpozději třetí den po příchodu do školy.
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17. O uvolnění z vyučování žádají písemně zákonní zástupci žáků. Na 1 hodinu 
uvolňuje příslušný vyučující, na více hodin až 1 den třídní učitel, na 2 a více dnů 
ředitel školy.

Zacházení se školním majetkem

18. Žáci mají právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou, 
učebnice musí být zabaleny do vhodných obalů. 

19. Žáci jsou povinni chovat se ve škole tak, aby nepoškozovali její zařízení. Pokud 
způsobí škole škodu svévolným jednáním nebo z nedbalosti, budou škodu hradit 
v odpovídající výši. Obdobně toto platí i pro chování žáků při akcích mimo školu.

20. Žáci nemanipulují se školním zařízením, pokud není přítomen vyučující a nedá 
k těmto úkonům pokyn.

21. Při ztrátě učebnic žáci zakoupí novou, při poškození učebnic uhradí poměrnou 
část ceny. V případě 100% úhrady jim bude zničená učebnice ponechána.

22. Nalezené věci se odevzdávají panu školníkovi nebo do kanceláře školy.

Provoz a vnitřní režim školy

23. Školní budova se otevírá pro žáky v 7.30 hod. Pobývání žáků před dopolední 
nebo odpolední výukou není povoleno v prostorách, kde není dohled nad žáky.

24. Odchod do učeben je žákům povolen v 7.45 hod. Při odpoledním vyučováním je 
odchod do učeben v 14.00 hod. v doprovodu vyučujícího.

25. Ve školní šatně mají žáci povinnost odložit si do přidělené šatní skříňky svrchní 
oděv a přezout se do vhodných přezůvek.

26. V šatně nepobývají žáci v době přestávek. Při příchodu nebo odchodu se v šatně 
zdržují jen po dobu nezbytně nutnou.

27. Do školy mají žáci zakázáno nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit 
úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků. Nesmí nosit do školy cenné předměty, 
které nepotřebují k výuce. Škola neodpovídá za věci odložené mimo vyhrazená místa 
(šatní skříňka) nebo za věci, které žáci po vyučování ve škole ponechali (zapomněli). 
Pokud žáci zjistí ztrátu, okamžitě toto hlásí příslušnému vyučujícímu nebo třídnímu 
učiteli.

28. Elektronická zařízení (mobilní telefony, MP3, tablety apod.) užívají žáci ve škole 
tak, aby neobtěžovali ostatní a nenarušovali vyučování. Při vyučování mají žáci 
elektronické zařízení v takovém režimu, aby nenarušovalo průběh výuky a uložené 
v tašce, kapse apod. Předchozí uvedené se netýká případů, kdy je elektronické 
zařízení používáno pro výuku se souhlasem učitele.

29. Do odborných učeben a jiných výukových prostorů vstupují žáci jen se souhlasem 
učitele. Do kabinetů, sboroven a kanceláře školy vstupují žáci jen na vyzvání učitelů 
nebo jiných zaměstnanců školy.
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30. O přestávkách se žáci ukázněně pohybují po chodbách pouze v patře, kde mají 
svoje kmenové třídy. Při odchodu do jiné učebny se žáci přesouvají až po zvonění 
konce přestávky.

31. Služba týdne dbá na čistotu a pořádek ve třídě, odpovídá za čistě umytou 
a utřenou tabuli, za uzamčení třídy při odchodu do jiné učebny a za pořádek po 
odchodu ze třídy.

32. Úřední záležitosti si žáci vyřizují v kanceláři v době velké přestávky, 
tj. od 9.40 do 9.55 hod.

33. Pokud není stanoveno jinak, platí všechny body tohoto školního řádu i pro děti 
z přípravné třídy a jejich zákonné zástupce

Ve Stříbře, dne 13.4.2019

Mgr. Václav Peteřík
ředitel školy

Příloha: Pravidla hodnocení žáků




