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    ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany 

 
 

Tel: 386 325 112                                                                                                              
www.zsjilovice.cz 

Email: reditel@zsjilovice.cz 
ZSMS-JI/………………/2012 

   

Š K O L N Í Ř Á D  
 

§ 1 Úvodní ustanovení  
 

1. Tento školní řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a s vyhláškou 48/2005 Sb. o 

základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ve znění 

pozdějších předpisů.  

2. Tento školní řád je platný pro všechny účastníky výchovně vzdělávacího procesu, který se 

uskutečňuje v ZŠ a MŠ Jílovice. 

 

§ 2 Vnitřní režim školy  

 

Provoz školy 

 

1. Provoz školy pro veřejnost je od 7.40 do 16.30 hod.  

2. Provoz školní družiny je od 6.45  do 7,30  hod. a od 11.40 do 16. 30 hod.  

3. Školní budova se otevírá od 6.45 do 7,40 hodin pro žáky školní družiny. 

4. Pro ostatní se škola otevírá v 7,40 hod.  

5. Po zahájení vyučování (tj. v 8.00 hodin) se školní budova uzamyká. 

6. Žáci, kteří se opozdili, přicházejí do školy hlavním vchodem. Vstup jim bude 

umožněn po zazvonění do kanceláře.  

7. Po skončení vyučování se školní budova uzavírá v 16.30 hodin.  

8. Žáci vstupují do budovy hlavním vchodem. 

 

 

 

 Organizace vyučování  

 

Vyučování začíná v 8.00 hodin a končí v 14.15 hodin  

1. hodina   8.00 -  8.45 hod. 

2. hodina   8.55 -  9.40 hod. 

3. hodina  10.00 - 10.45 hod. 

4. hodina  10.55 - 11.40 hod. 

5. hodina  11.50 - 12.35 hod. 

6. hodina  12.40 - 13.25 hod. 

7. hodina  13.30 - 14.15 hod. 
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       Dozory nad žáky  

 

Dozory v době vyučování a před zahájením vyučování na patrech vykonávají pověření 

pedagogičtí pracovníci. Žáci se řídí jejich pokyny. Na oběd odvádí žáky vyučující poslední 

hodiny nebo vychovatelka školní družiny. Polední pauzu tráví všichni žáci ve školní družině. 

 

 

Život ve škole  

 

1. Čekání na odjezd autobusu pro dojíždějící žáky je možný ve školní družině.  

2. O přestávkách žáci mohou vycházet na chodbu. Včas  před začátkem vyučovací 

hodiny se žáci vrátí do svých tříd. Dozor může odeslat žáky do tříd i dříve.  

3. Žáci nechodí do učeben, ve kterých nemají vyučování, nepohybují se bezdůvodně 

mezi patry ani pavilony školní budovy. Pokud se během vyučování stěhují, přesune se 

celá třída najednou (těsně před začátkem nové vyučovací hodiny).  

4. Žáci bez souhlasu pedagogického pracovníka nevstupují do kabinetů. 

5. Žáci se nezdržují bezdůvodně na WC. 

6. Žáci neopouštějí během vyučování svévolně školní budovu 

7. Po začátku vyučovací hodiny jsou žáci na svých místech, mají připraveny pomůcky na 

vyučování a klidně vyčkávají příchodu vyučujícího. Nedostaví-li se vyučující do 5 

minut po zvonění, upozorní na to služba ŘŠ . 

8. Otevírat okna mohou žáci jen se souhlasem pedagogického pracovníka, o přestávkách 

jsou okna vždy zavřená.  

 

§ 3 Docházka do školy  

 

1. Žáci přicházejí na vyučování včas.  

2. Pokud musí žák během vyučování z vážných důvodů odejít ze školy (např. návštěva 

lékaře), přinese žádost o uvolnění, na které bude uvedeno: důvod, čas a podpis 

zákonného zástupce. Žádost předá předem třídnímu učiteli nebo vyučujícímu dané 

vyučovací hodiny. Bez této žádosti nebude žák uvolněn.  

3. Zákonní zástupci dítěte oznámí a do 2 dnů od začátku nepřítomnosti žáka doloží 

škole důvod žákovy nepřítomnosti.  

4. V případě nepřítomnosti ve škole předem známé žádají zákonní zástupci o uvolnění. 

Na jednu vyučovací hodinu může uvolnit vyučující dané hodiny, na jeden den 

uvolňuje třídní učitel, na více dní je nutný souhlas ředitele školy. Žádost se podává 

vždy písemně.  

5. Každá nepřítomnost žáka ve škole musí být řádně, včas a konkrétně omluvena 

zákonnými zástupci prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce. Rodinnými 

důvody se rozumí jen mimořádně závažná rodinná událost.  

6. Nepřítomnost žáků ve škole se omlouvá ihned, tj. pracovní den následující 

bezprostředně po absenci. Výjimku může povolit třídní učitel.  

7. Nebude-li absence řádně omluvena do týdne, budou zákonní zástupci žáka vyzváni 

k návštěvě školy a řádné omluvě žákovy nepřítomnosti. Neučiní-li tak, bude věc 

předána k řešení příslušným úřadům.  

8. V případě nedůvěryhodných omluvenek může TU po schválení ŘŠ vyžadovat 

zvláštní způsob omlouvání (např. potvrzení od lékaře).  
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§ 4 Chování žáků ve škole a jejich práva a povinnosti 

 

1. Žáci chodí do školy včas, čistě umytí a učesaní, vhodně oblečeni a obuti.  

2. Žáci se pro pobyt ve školní budově přezouvají.  

3. Žáci se chovají ke všem dospělým osobám podle zásad slušného chování. Řádně 

zdraví a chovají se k nim zdvořile.  

4. Žáci oslovují pracovníky školy: pane řediteli, pane zástupce (paní zástupkyně), pane 

učiteli (paní učitelko), paní vychovatelko, paní sekretářko, pane školníku, paní 

uklízečko.  

5. Žáci se chovají slušně ke všem (i mladším) spolužákům. Jakékoli projevy intolerance, 

xenofobie, rasizmu nebo šikany budou přísně postihovány.  

6. V průběhu vyučování se žák nezabývá ničím, co s vyučováním nesouvisí.  

7. Po dlouhodobé nemoci má žák jeden až dva týdny na doplnění zameškaného učiva 

(podle délky absence). V případě rodinných dovolených, rekreace apod. si žák 

zameškané učivo doplní samostatně ihned.  

8. Další povinnosti žáků stanovuje zákon č. 561/2005 Sb. (školský zákon) ve znění 

pozdějších předpisů, § 22 odstavec 1.  

9. Žáci mají právo na vzdělávání a školské služby, které stanoví školní vzdělávací 

program Zvonec.  

10. Žáci mají právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.  

11. Žáci mají právo vyjadřovat své názory ve všech věcech, které se jich týkají. Činí tak 

vhodným způsobem.  

12. Žáci mají právo na ochranu osobních údajů.  

13. Žáci mají povinnost řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, dodržovat školní a 

vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli 

seznámeni.  

14. Žáci mají povinnost plnit pokyny pedagogických pracovníků 

 

§ 5 Chování žáků na veřejnosti 

 

            Žáci se chovají slušně na veřejnosti. I mimo vyučování jsou žáky této školy, svým 

chováním jí dělají čest. 

 
§ 6 Zacházení s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem  

 

1. Základní učebnice a učební pomůcky jsou žákům l. tříd poskytovány zdarma.  

2. Základní učebnice žákům 2. - 9. tříd jsou zapůjčovány zdarma.  

3. Sešity, pracovní sešity a učební pomůcky si žáci 2. - 9. tříd pořizují na vlastní náklady.  

4. Učebnice a sešity si žák obalí a zachází s nimi šetrně.  

5. Pokud žák úmyslně nebo z nedbalosti poškodí učebnici tak, že neodpovídá běžnému 

opotřebení, uhradí celou nebo poměrnou část její ceny.  

6.  Ze sešitů používaných při výuce se netrhají listy.  

7. Žáci šetrně zacházejí se školními pomůckami a zařízením školy. Každou úmyslnou 

škodu nebo škodu z nedbalosti je žák (nebo jeho zákonný zástupce) povinen uhradit 

nebo zajistit opravu.  

 

 



 

4 
 

 

 

 

§ 7 Bezpečnost a ochrana zdraví  

 

1. Žáci dbají o své zdraví vhodnou životosprávou, nekouří, nepijí alkoholické nápoje, 

nepoužívají toxické látky.  

2. Žákům se zakazuje nosit do školy, držet, distribuovat, zneužívat návykové látky v 

areálu školy i mimo ni.  

3. Žáci se chovají tak, aby si nezpůsobili úraz nebo nezranili své spolužáky. Důsledně 

dodržují pravidla bezpečnosti a pokyny všech pracovníků školy.  

4. Žákům se zakazuje nosit do školy zbraně, střelivo, výbušniny a pyrotechnické výrobky 

a jakkoli s nimi manipulovat.  

5. V případě, že se stane úraz a na místě není dospělá osoba, zajistí žáci první pomoc a 

neprodleně přivolají dospělou osobu popř. lékařskou pomoc. Každý úraz musí být 

zapsán do knihy úrazů. Jeho zapsání zajistí pracovník vykonávající dozor nad dětmi. 

6. Udělá-li se žákovi nevolno během vyučování, oznámí to vyučujícímu, který zajistí 

potřebné.  

7. Žáci dodržují pravidla osobní hygieny.  

8. Onemocní-li žák infekční nemocí, jsou rodiče povinni oznámit to co nejdříve do školy.  

9. Pokud má žák zdravotní či jiné problémy, oznámí to zákonní zástupci škole, aby 

mohly být respektovány. Tato oznámení jsou chápána jako důvěrná.  

 

§ 8 Opatření k omezení ztrát  

 

1.  Žáci nenosí do školy větší finanční částky. 

2. Větší částku mohou žáci přinést jen se souhlasem svého třídního učitele – např. záloha 

na školní výlet apod. (tato částka musí být vybrána před l. vyučovací hodinou). Ve 

výjimečných případech si mohou žáci větší částku uložit do trezoru v kanceláři (částka 

je uložena v zalepené obálce a označena jménem a třídou).  

3. Žáci nenosí do školy cenné předměty, pokud jim to nepovolil některý z vyučujících. 

4. Mobilní telefony nejsou součástí výuky a do školy nepatří. Pokud jej žák přinese do 

školy, zodpovídá za něj. V průběhu vyučovací hodiny je mobilní telefon vždy mimo 

provoz.  

5.  Žáci odkládají svršky jen v šatnách.  

6. Žáci mají pod neustálým dohledem školní brašny a ostatní osobní věci (při 

organizovaném odchodu ze školy např. na tv zajistí bezpečné uložení vyučující).  

7. Učebny se o volných hodinách a hodinách, při nichž žáci opouštějí učebnu, zamykají.  

 

§ 9 Práva a povinnosti zákonných zástupců  

 

1. Práva a povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků stanovuje zákon 561/2004 

Sb. ve znění pozdějších předpisů, zejména § 22 odstavec (3). 

2. Zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svýcp3, 

noth dětí.  

3. Zákonní zástupci mají právo volit a být voleni do školské rady.  

4. Zákonní zástupci mají právo vyjadřovat se k rozhodnutím týkajících se podstatných 

záležitostí vzdělávání jejich dětí.  

5. Zákonní zástupci mají právo na ochranu osobních údajů.  
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6. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni  

a) Zajistit, aby žák docházel řádně do školy  

b) Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek  

c) Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti nebo jiných závažných 

skutečnostech  

d) Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování  

e) Oznamovat škole změny údajů, které jsou evidovány ve školní matrice 

 

 

§ 10  Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy 

1. Žákům školy je přísně zakázáno v areálu školy užívat návykové látky (alkohol,                

tabákové výrobky, omamné, psychotropní a ostatní látky nepříznivě ovlivňující 

psychiku, jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti i sociální chování) a manipulovat s 

nimi (přinášení, nabízení, zprostředkování, prodej, opatření a přechovávání).  

2. Je zakázáno snižovat lidskou důstojnost spolužáků, učitelů i ostatních pracovníků a 

návštěv školy. Projevy šikanování včetně kyberšikany (tzn. šikany prostřednictvím 

moderních komunikačních prostředků jako internet, facebook, mobilní telefony 

apod.), omezování osobní svobody, fyzické a psychické týrání, ponižování, pomluva 

aj., jsou přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. 

V této souvislosti je žákům dále zakázáno používat a vytvářet audiovizuální záznamy.  

3. Za hrubý přestupek proti školnímu řádu se dále považuje agresivní jednání, vulgární 

mluva, projevy rasismu a xenofobie, podvod, krádež nebo poškozování cizího 

majetku.  

4. Při podezření, že žák je týrán, krutě trestán nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí 

se škola s orgány na pomoc dítěti.  

5. V případě ohrožení zdraví žáka škola postupuje podle zákona (zákon č. 140/1961 Sb., 

trestní zákon, zákon č. 379/2005 Sb., o ochraně před alkoholismem a toxikománií, 

metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve 

školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č.j. 37014/2005-25). 

 

 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Školní řád je platný od 1. 9. 2012. Tímto dnem zaniká platnost školního řádu ze dne 

1. 9. 2006.  

2. Součástí tohoto řádu jsou Pravidla pro hodnocení výsledků a průběhu vzdělávání 

žáků 

3. Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 31. srpna 2012. 

4. Školní řád byl schválen školskou radou na jejím jednání dne 22. října 2012 

 

 

 

 

                                                                                         Mgr. Jiří Havel 

                                                                                               ředitel ZŠ a MŠ Jílovice  


