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Vý atek ze školního ádu

I. Práva žák  a zákonných zástupc

 1. Žák má právo být informován o veškerém d ní ve škole. 
 2.   Žák má právo vyjád it vhodnou formou své názory a p ipomínky k veškerému d ní ve škole, 

p i emž jeho vyjád ení musí být v nována pozornost odpovídající jeho v ku a stupni vývoje. 
 3. Žák má právo vzd lávat se za podmínek, které respektují jeho individuální schopnosti             

a zdravotní stav. 
 4. Žák má právo na informace o pr b hu a o výsledcích svého vzd lávání. 
      5.  Žák má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského za ízení

v záležitostech, týkajících se jeho vzd lávání. 
6. Žák má právo být chrán n p ed jakýmkoliv t lesným i duševním násilím, projevy 

diskriminace a proti útok m na svou est a pov st.
 7. Žák má právo na ochranu osobních dat p ed zneužitím. 
 8. Žák má právo být chrán n p ed negativními vlivy narkotik a psychotropních látek. 
      9.   Žák má právo na to, aby byl respektován jeho soukromý život a život jeho rodiny. 

          10. Žák má právo, jestliže se cítí z jakéhokoliv d vodu v tísni, požádat o pomoc i radu t ídního 
u itele, u itele i výchovného poradce. 

          11.   Zákonný zástupce žáka má právo volit a být volen do školské rady. 
          12.  Zákonní zástupci nezletilého žáka mají stejná práva jako žák v bodech 1, 4 a 5. 

II. Povinnosti žák  a zákonných zástupc

1. Žák je povinen ádn  docházet do školy a ádn  se vzd lávat a to i na školních akcích 
konaných mimo budovu školy. Jsou sou ástí výchovn  vzd lávacího procesu. 

2. Zákonný zástupce žáka je povinen zajistit, aby žák docházel ádn  do školy. 
3. Žák dodržuje zásady slušného chování k pedagog m, provozním zam stnanc m školy            

a spolužák m.
4. P i vstupu pedagoga nebo jiné dosp lé osoby do u ebny je povinen žák pozdravit povstáním   

a v areálu školy a na školních akcích zdraví žák srozumitelným pozdravem. 
5. Žák nebude v dom  narušovat pr b h vyu ování používáním mobilního telefonu; ten  

bude uschován v aktovce a bude vypnutý. Mobilní telefon mají žáci zakázáno používat 
i b hem p estávek a p i všech aktivitách souvisejících se školou. Žák má zakázáno používat 
mobilní telefon k jakýmkoliv záznam m (video, foto, audio). Tento zákaz se vztahuje i na 
veškerou AV techniku (MP3, MP4, fotoaparáty apod.). Dopoušt l by se tím porušení zákona 
na ochranu osobnosti.  Žák je povinen zabývat se pouze innostmi, které jsou p edm tem
výuky. 

6. Žáci nepoškozují majetek školy a spolužák . P ípadné škody jsou povinni uhradit zákonní 
zástupci žáka. Žák zachází s u ebnicemi a školními pot ebami šetrn , udržuje své místo, t ídu
i ostatní školní prostory v istot  a po ádku, chrání majetek p ed poškozením, nosí do školy 
u ebnice a školní pom cky dle rozvrhu hodin a pokyn  pedagog . Poškozené u ebnice jsou 
hrazeny žákem na konci školního roku. 

7. Žák m je zakázáno držení, distribuce a zneužívání návykových látek. V p ípad  nálezu 
návykové látky postupují zam stnanci dle vnit ního pokynu editele školy. 

8. Žáci nehrají hazardní hry. 
9. Žák nenosí do výuky p edm ty a v ci, které nesouvisí s výukou, cenné v ci a vyšší ástky

pen z. Za p ípadné ztráty, i poškození škola neodpovídá. 
10. Žáci dodržují zásady osobní hygieny, hygienické pot eby si nosí z domu. Chodí ist  oble eni 

a upraveni. Od v a jeho dopl ky nesmí ohrožovat bezpe nost žáka ani jeho okolí. Do hodin 
výuky PV a TV si žáci nosí odpovídající od v a obuv. 

11. Zákonný zástupce žáka odpovídá za zdravotní stav žáka a to tímto zp sobem; žák nesmí 
navšt vovat školu, jestliže trpí nakažlivým onemocn ním anebo je napaden parazity (vši, 
blechy, svrab apod.) viz odd. III. 

12. Po p íchodu do školy se žáci p ezouvají, obuv i svrchní od v odkládají v šatn  nebo na ur ené 
místo.
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13. Po ukon ení výuky je každý žák povinen uklidit si své pracovní místo, v doprovodu pedagoga 
odchází spole n  do šatny a po vyzvednutí odložených v cí opustí budovu školy v doprovodu 
zákonného zástupce, osoby ur ené zákonným zástupcem (písemné prohlášení ZZ uložené 
v osobní dokumentaci žáka) nebo odchází sám (písemné prohlášení ZZ uložené v osobní 
dokumentaci žáka).  

14. Zákonný zástupce je povinen domluvit si návšt vu ve škole z d vodu poskytnutí informací 
týkající se pr b hu a výsledk  vzd lávání p edem tak, aby pedagog mohl v as p ipravit 
požadované informace a vy lenit si na jednání dostatek asu.

15. Povinnost informa ní zákonného zástupce žáka 
  Zákonný zástupce žáka p edává škole: 

- údaje o zm n  zdravotní zp sobilosti 
- údaje pro pot eby školní matriky a další údaje, které škola sbírá na základ  zákona 
- nálezy a výsledky vyšet ení poradenských za ízení a léka , sv d ící o skute nostech,

které mají vliv na výchovu a vzd lávání žáka. Jestliže tyto údaje nebudou škole 
poskytnuty, není možné specifické pot eby žáka zahrnout do výchovn  vzd lávacího 
procesu a tento jim p izp sobit.

16. Na vyzvání se osobn  ú astní projednávání závažných skute ností, týkajících se vzd lávání
a chování žáka. 

III. Povinnost dokládat d vody nep ítomnosti žáka ve škole

1. Pozdní p íchod žáka do školy musí být ádn  doložen v ŽK, vždy má zameškanou celou 
vyu ovací hodinu, i když zamešká jen 10 minut. 

2. Pokud se u žáka objeví paraziti (vši, hnidy, blechy, apod.), zákonní zástupci budou ihned 
vyrozum ni vyu ujícím, vyzvednou žáka bez odkladu ze školy a škola omluví 5 pracovních 
dn  proto, aby dala možnost ZZ výše uvedené parazity odstranit. Pokud nebude provedena 
náprava, z stává i nadále žák doma, ale další nep ítomnost ve škole je neomluvena. V p ípad
opakování bude vyrozum n OSPOD p íslušného ÚMOb. 

3. D vody nep ítomnosti žáka ve vyu ování sd lí ZZ nebo jiná osoba odpov dná za výchovu   
do t í dn  od po átku nep ítomnosti žáka škole a to telefonicky, písemn , osobn  nebo         
e-mailem. V p ípad  nespln ní této povinnosti bude nep ítomnost považována                        
za neomluvenou a budou z ní vyplývat opat ení uvedena v oddíle Výchovná opat ení.

4. Písemné doložení celé doby nep ítomnosti žáka ve škole provede ZZ nebo jiná osoba 
odpov dná za výchovu v den op tovného nástupu do školy, a to na omluvném listu 
v žákovské knížce. V p ípad  nespln ní této povinnosti bude nep ítomnost považována         
za neomluvenou a budou z ní vyplývat opat ení uvedena v oddíle Výchovná opat ení.

5. Nep ítomnost žáka ve škole nebude omlouvána zp tn , bude brána jako neomluvená 
nep ítomnost. 

6. V od vodn ných p ípadech ( astá absence, opakované krátkodobé nevolnosti apod.), požádá 
výchovný poradce ZZ nebo jinou osobu odpov dnou za výchovu o léka ské potvrzení. 

7. Nem že-li se žák ú astnit vyu ování z d vod  p edem známých, požádá o jeho uvoln ní ZZ. 
O uvoln ní do dvou dn  požádá písemn  t ídního u itele (rodinné d vody) o uvoln ní nad dva 
dny požádá písemn editele školy a to nejmén  týden p ed plánovanou nep ítomností žáka. 

8. Žák m že být ve výjime ných p ípadech uvoln n b hem vyu ování (návšt va léka e), ale 
t ídní u itel musí být o této skute nosti informován alespo  jeden den p edem. Žák je vždy 
p edáván ZZ nebo osob , která je odpov dná za jeho výchovu. 

9. Více než 11 neomluvených vyu ovacích hodin hlásí t ídní u itel prost ednictvím VP na 
OSPOD p íslušného ÚMOb. Sou asn  je o této skute nosti informován ZZ nebo osoba 
odpov dná za výchovu. 

10. Pokud bude žádat zákonný zástupce žáka o uvoln ní z p edm tu „T lesná výchova“ ze 
zdravotních d vod , je nutné do 30ti dn  po zahájení školního roku podat písemnou žádost 
doloženou léka ským potvrzením editele školy. 

Mgr. Rostislav Galia     ……………………………………............ 
editel školy                  podpis rodi
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NEBOJ SE!      NEDEJ SE!

Nikdo nemá právo ti ubližovat! 
Posmívání, nadávání, bití, urážlivé SMS – i to m že být 

šikana.

ekni o tom dosp lému, kterému d v uješ
(rodi m, u iteli, vedoucímu kroužku). 

Máš-li obavu se n komu sv it, napiš do poradny Linky 
bezpe í www.linkabezpeci.cz

e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz 

nebo zavolej zdarma na Linku bezpe í. Pom žeme ti. 

Linka bezpe í  116 111
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