
 ŠKOLNÍ ŘÁD 

Základní škola 5. května Dvůr Králové nad Labem 
 
 Vnitřní režim školy 

1. Škola se otvírá v 7,40. Žáci se nejprve přezují v šatnách do přezůvek a poté odcházejí do tříd. Šatny se zavírají 
v 7,55, v tuto dobu jsou už všichni žáci ve třídách. Šatny 4. – 9. tříd odemykají a zamykají šatnáři, kteří záro-
veň kontrolují pořádek. Boty jsou srovnány v policích, přezůvky uschovány v sáčku na věšáku. 

2. Pokud vyučování začíná až 2. vyučovací hodinu, vstupují žáci do budovy nejdříve 20 minut před začátkem hodi-
ny. Do třídy se přesunou z vestibulu až o přestávce, aby nenarušovali vyučování. 

3. O přestávkách a v době vyučování je zakázáno bez souhlasu učitele opouštět budovu školy.  

4. Pokud žáci zůstanou během polední přestávky v budově školy, mohou se pohybovat pouze ve vyhrazených pro-
storách, kde je zajištěn dozor (vestibul, jídelna, školní družina, knihovna). 

5. Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, opustí školu ihned po skončení vyučování, ostatní odejdou ze školy 
ihned po obědě. Po skončení vyučování se žáci nesmějí bez souhlasu a vědomí vyučujících v prostorách školy 
zdržovat. 

6. Před hodinami tělesné výchovy se shromáždí žáci ve vestibulu, do tělocvičny smějí vstoupit jen s vyučujícím. 
Do odborných pracoven, případně jiných tříd přecházejí žáci ukázněně, těsně před zvoněním na hodinu. 
V šatnách jsou žáci jen po nezbytně nutnou dobu. 

 

 Chování žáka 

1. Žáci dodržují školní řád a další předpisy školy, plní pokyny pedagogických pracovníků školy. Zároveň dodržují 
pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo školu. Při každém svém počínání mají na paměti nebezpečí úra-
zu. Jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků a pracovníků školy. 

2. Žáci dodržují zásady kulturního chování. Nahlas zdraví všechny zaměstnance školy a dospělé osoby. 
3. Žáci se aktivně účastní vyučování, nenarušují nevhodně průběh vyučovacích hodin, neopisují a nenapovídají. 
4. V jídelně se žáci řídí pokyny dozírajících učitelů a pracovníků jídelny. Dodržují pravidla slušného stolování, 

z jídelny neodnášejí jídlo. 
5. Po vstupu do školy se žáci přezouvají do zdravotně vhodných přezůvek, do tělocvičny vstupují po přezutí do 

sportovní obuvi s bílou podešví. Aktovky si odkládají pouze v šatnách. Při odchodu ze školy si v šatnách nechají 
pouze boty na přezutí zavěšené v sáčku. 

6. Žáci jsou povinni nosit všechny pomůcky potřebné k výuce, na tělesnou výchovu a na pracovní činnosti pak ob-
lečení určené vyučujícím. 

7. Do školy nesmějí žáci nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu 
žáků. Nesmějí také nosit cenné předměty, které nepotřebují k výuce, větší obnosy peněz. Žák před vstupem do 
školy nebo školského zařízení (ŠJ, ŠD,…) vypne mobilní telefon, tablet a další elektronické zařízení a uloží je do 
své aktovky. Žáci mají zakázáno používat tato zařízení v budovách školy a školských zařízeních od příchodu do 
odchodu ze školy a to i v době přestávek, výjimku může povolit pouze pedagog. Škola za tyto zařízení nenese 
odpovědnost. 

8. Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě ohlásí tuto skutečnost vyučujícímu nebo učiteli, který koná dozor, 
a také třídnímu učiteli. Za ztrátu cenných předmětů, mobilů a peněz škola neručí. 

9. Výtah používají žáci pouze v odůvodněných případech. 
10. Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, stejně jako pití alkoholických nápojů a kouření je žá-

kům školy zakázáno. 
11. Ve škole i mimo školu dodržují žáci pravidla slušného chování a dbají na dobré občanské soužití. Pomáhají slab-

ším a postiženým spolužákům popřípadě občanům. 
12. Žák je zodpovědný za svoje studijní výsledky a chování. 

 
 Docházka do školy 

1. Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Na vyučovací hodiny přichází včas, aby si stačil připravit 
potřebné pomůcky. 

2. Omlouvání zameškaných hodin probíhá podle daných pravidel (Pravidla omlouvání nepřítomnosti). Pokud nepří-
tomnost nebude řádně omluvena, budou zameškané hodiny hodnoceny jako neomluvené. 

3. Pokud se žák přihlásí do nepovinného předmětu nebo zájmového kroužku, stanou se tyto součástí výuky. Účast 
lze zrušit jen v pololetí. Svou nepřítomnost musí žák omluvit u dotyčného vyučujícího. 

4. Při účasti na akcích, které organizuje škola, žáci dodržují ustanovení školního řádu a pokyny vyučujících. 
  
 Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami 

1. Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou, je při tom povinen se řídit po-
kyny 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 svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována náhrada v plné vý-
ši. 

 



 Žáci mají právo: 
1. na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu; 
2. na odpočinek a volný čas; 
3. na zabezpečení přístupu k informacím, které podporují duchovní, morální a sociální rozvoj žáků, na ochranu 

před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku; 
4. na vyjádření vlastního názoru ve věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, 

která neodporuje zásadám slušnosti. Žák má právo sdělit svůj názor pedagogickým pracovníkům školy; 
5. na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy, 

před projevy diskriminace, nepřátelství, rasismu; 
6. na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami; 
7. na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích, nebo má nějaké problémy; 
8. vyžádat pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo si potřebuje doplnit své znalosti; 
9. na zvláštní péči v odůvodněných případech (v případě onemocnění, zdravotního postižení, mimořádných schop-

ností a talentu); 
10. na život a práci ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivin ze školního prostředí v rámci mož-

ností školy. 
 
 Zákonní zástupci žáka mají právo: 

1. Informovat se na chování a prospěch svého dítěte u vyučujících a třídních učitelů v určených konzultačních ho-
dinách nebo po předchozí domluvě v jinou dobu. Není dovoleno narušovat v této souvislosti vyučování. 

2. Vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících nebo u ředitele školy. 
3. Volit a být volen do školní rady. 

 
 Zákonní zástupci žáka mají povinnost: 

1. Zajistit, aby žák docházel řádně do školy. 
2. Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování. 
3. Na vyzvání ředitele školy nebo třídního učitele se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se 

vzdělávání žáka a jeho chování. 
4. Sdělit škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání, pro bezpečnost dítěte (např. datum narození, 

rodné číslo, bydliště, telefonní spojení, jména zákonných zástupců). Neprodleně ohlásit změny v těchto úda-
jích. 

5. Informovat školu o zdravotní způsobilosti dítěte nebo o zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na 
průběh vzdělávání. Případné změny stavu neprodleně ohlásit. 
 

 Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo: 
1. na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým 

násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo zákonných zástupců 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 pedagogicko-psychologické činnosti, 
4. volit a být voleni do školské rady, 
5. na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti. 

 
 Pedagogický pracovník je povinen 

1. vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, 
2. chránit a respektovat práva žáka, 
3. chránit bezpečí a zdraví žáka 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 žáků a výsledky 

poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do sty-
ku, 

6. poskytovat žákovi nebo zákonnému zástupci žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním. 
 
 Součástí Školního řádu je Klasifikační řád a Pravidla omlouvání nepřítomnosti žáka. 
 
 Schváleno na pedagogické radě dne 26. 8. 2019                                            
 
 
                                                                                                                  ředitel školy 


