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Údaje o žákovi
Jméno a příjmení žáka
Třída
Datum narození
Trvalé bydliště
Adresa pro doručování
(pouze pokud se liší od trvalého bydliště)

Zdravotní pojišťovna
Dětský lékař (jméno a telefon)

Alergie (na co, závažnost reakce)

Údaje o rodičích
Jméno a příjmení matky

Telefon domů
Telefon do zaměstnání
E-mail

Jméno a příjmení otce
Telefon domů
Telefon do zaměstnání
E-mail

Byli jsme seznámeni s úplným zněním Školního řádu, Desatera pravidel vzájemného 
chování a s Pravidly hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ J. K. Tyla. (úplné znění je 
k dispozici na www.zstylova.cz, u vedení školy, hlavního vchodu a třídních učitelů/učitelek)

podpis žáky/žákyně      podpis rodičů

Byl/a jsem seznámen/a se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při školní a 
mimoškolní činnosti a se zásadami chování při mimořádných událostech. Dále jsem 
byl/a seznámen/a s provozními řády šaten, školní jídelny, školní knihovny, školních 
hřišť, školního pozemku, školní družiny a školního klubu a odborných učeben, kam 
docházím na vyučování.

datum a podpis žáka/žákyně
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Výběr ze školního řádu
(úplné znění naleznete na www.zstylova.cz, u vedení školy, u vchodu do školy a u třídních učitelů/učitelek)

 Ve všech svých ustanoveních vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)  a Vyhlášky o 
základním vzdělávání v platném znění..

 Žáci mají právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. Žáci mají právo 
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání. Tyto 
názory vyjadřují slušně, klidně a rozumně. 

 Žáci se řídí zásadami tohoto školního řádu a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a 
bezpečnosti.

 Žáci plní pokyny vyučujících a vytváří jim podmínky pro kvalitní výkon jejich práce. Pro 
žáky, kteří ruší výuku nebo se nevhodně chovají, je zřízena studovna, kde pod dozorem 
samostatně plní úkoly zadané vyučujícím. Opakované vykázání z vyučování bude oznámeno 
rodičům a řešeno jako hrubé porušení školního řádu.

 Žáci ve škole dodržují zásady kulturního chování. Školu navštěvují bez výstředností v úpravě 
svého zevnějšku.

 Základním dokumentem žáků je žákovská knížka.
Výuka Příchod do školy a vstup do budovy

školní družina a klub 6:00-7:30
0. hodina (7:05) 6:50-7:00
1. hodina (8:00) 7:40-7:55
2. hodina (8:55) 8:45-8:50, družina a klub do 7:55

 Zákonní zástupci jsou povinni zajistit, aby žáci docházeli do školy řádně a včas (za pozdní 
příchod se považuje příchod po 7:55), na vyzvání vedení školy nebo třídního učitele se osobně 
účastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáků, informovat 
školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných 
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, dále oznamovat údaje, které jsou 
podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích a dokládat 
důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovených školním řádem.

 Ke vstupu do školního areálu slouží tři vchody – z Tylovy ulice, z Tyršovy ulice a 
z Jeronýmovy ulice. Při pohybu zde dbají žáci zvýšené opatrnosti a respektují pravidla silničního 
provozu. Vjezd z Kollárovy ulice není určen pro pěší, pohyb zde je pouze na vlastní nebezpečí.

 Zajištění hygienických podmínek pro pobyt ve škole vyžaduje, aby se žáci při vstupu do školních 
budov přezouvali.

 Své osobní věci a oblečení včetně pokrývek hlavy si žáci ukládají v šatnových skříňkách a 
odpovídají za jejich uzamčení a za pořádek v nich. Vyučující mohou provádět kontroly skříněk za 
přítomnosti žáků. Za jinde odložené nebo nezabezpečené osobní věci žáků škola neodpovídá.

 Mobilní telefon mohou žáci používat výhradně o přestávkách a v době mimo vyučování. Škola 
neodpovídá za ztrátu nebo poškození mobilního telefonu.

 Ztrátu, poškození nebo odcizení osobních věcí poškozený ihned oznámí třídnímu učiteli a 
vedení školy, jsou informováni rodiče a domluven další postup. Šetření vzniklé škody probíhá 
ve spolupráci s Policií ČR.

 Žáci se zdrží všech projevů intimní povahy.
 Při vyučování není dovoleno jíst a žvýkat. Pít lze i při vyučovací hodině.
 Polední přestávka slouží k odpočinku před odpoledním vyučováním. V budově školy není v době 

polední přestávky a v době mimo vyučování a činnosti zájmových kroužků dovolen pobyt bez 
dozoru.  

 Rodiče čekají na své děti před školní budovou, vstup do šaten a jídelny není dovolen (s 
výjimkou měsíce září u žáků 1. ročníku a v případě prvního dne nemoci žáka).

 Na vyučování jsou žáci připraveni 5 minut před začátkem hodiny. Do odborných pracoven, 
tělocvičen a laboratoří lze vstoupit jen za přítomnosti učitele.

 Pořizovat podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické 
osoby nebo projevů osobní povahy lze pouze s jejím svolením.
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 Za škody způsobené žáky na majetku školy nebo osobních věcech spolužáků je požadována 
náhrada.

 Opouštět školní budovu bez dozoru vyučujících o přestávkách a během vyučování není žákům 
dovoleno. 

 Souhlas k nepřítomnosti ve vyučování může dát na 1 hod. vyučující, na 1 den třídní učitel, na více 
dní zástupce ředitele školy, vždy na základě písemné žádosti rodičů (lze stáhnout na 
www.zstylova.cz) nebo lékaře. Nepřítomnost žáka zapíše vyučující do třídní knihy. Pravidelné 
individuální sportovní, kulturní a jiné aktivity nemohou být zajišťovány na úkor školní 
docházky.

 Žák bude z vyučování uvolněn pouze v doprovodu dospělé osoby, sám pouze na základě 
výslovné písemné žádosti zákonných zástupců. 

 Nenadálou nepřítomnost ve vyučování jsou zákonní zástupci žáků povinni omluvit osobně, 
telefonicky, nebo online na www.zstylova.cz třídnímu učiteli nebo do kanceláře školy do 3 
kalendářních dnů. Po návratu do školy žák ihned předloží třídnímu učiteli písemnou omluvu
s uvedením důvodu a délky absence na omluvném listě v žákovské knížce.  

 Ve škole a jejím areálu není dovoleno používat výrobky zábavné pyrotechniky a zbraně. 
 Žákům není dovoleno ve škole a školním areálu držet, distribuovat a zneužívat návykové 

látky včetně cigaret a alkoholu. Porušení tohoto ustanovení bude hodnoceno jako hrubý 
přestupek a budou z něj vyvozovány výchovná opatření.

 Při provozování sportovní a pracovní činnosti (soutěže), exkurzích a výletech žáci dbají zvýšené 
pozornosti a poučení o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví a náležitém chování. Pokud se 
žák při školní činnosti zraní, je povinen ihned oznámit tuto skutečnost vyučujícímu nebo 
dozírajícímu učiteli, který ji zapíše do knihy úrazů, případně sepíše záznam o úrazu a hlášení 
pojistné události. Dodatečně oznámené úrazy nebudou odškodňovány.

 Jako přestupky proti školnímu řádu budou hodnoceny také všechny projevy kriminality a 
delikvence – záškoláctví, šikana, projevy vandalismu, xenofobie, rasismu, intolerance a dalších 
sociálně patologických jevů.

 Všichni žáci mají možnost nahlásit jakékoliv projevy šikany, diskriminace, nepřátelství, rasismu, 
násilí či jiné závadového chování vůči své osobě nebo vůči ostatním žákům školy všem 
pedagogickým pracovníkům školy, pracovníkům školního poradenského pracoviště nebo vedení 
školy, a to i anonymně prostřednictvím schránky důvěry (schrankaduvery@zstylova.cz).

Důležitá ustanovení provozních řádů školy
Školní jídelna

 Školní stravování se uskutečňuje denně od 10:50 do 14:00 hod. prostřednictvím kreditní karty nebo čipu.
 Nárok na stravování má strávník v době přítomnosti ve školním vyučování (činnosti). 
 Odhlašování – přihlašování ze stravování se provádí den předem osobně nebo telefonicky na číslo 

382215108 vždy do 14:00 hod., nouzově na záznamník do 7:00 hod. téhož dne. Také je možno po internetu 
www.strava.cz na aktuální měsíc. Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá bez náhrady. 

 První den absence žáka lze oběd vyzvednout do jídlonosiče dle vyhlášky č. 107/2005, další dny pouze 
s příplatkem 45,-Kč/oběd, tj. bez státní dotace. Výdej do jídlonosičů je zajištěn na vyhrazeném místě.

 Pokud strávník zapomene kartu na stravování (čip) musí požádat v kanceláři školní jídelny o náhradní 
doklad. V případě ztráty či znehodnocení karty si strávník musí koupit novou za správní poplatek.

 Výdej náhradního dokladu v kanceláři ŠJ za správní poplatek 5,-Kč (žáci 1. tříd bez poplatku).
 Provoz kanceláře školní jídelny: 6:00-14:30 hod. 
 Strávníci kteří potřebují dietní stravování nebo trpí alergiemi na určité látky v některých druzích potravin, 

mají možnost požádat prostřednictvím rodičů o úpravu stravy u vedoucí školní jídelny.
 Dozor učitelů je organizován na každou stravovací směnu. Vychovatelky ŠD konají dozory u svých 

oddělení.
 Do ŠJ se nastupuje vchodem u umyvadel, z ní se vychází dveřmi do chodby u cvičného bytu.
 Ve frontě na oběd stojí žáci v zástupu jeden za druhým dle značení na podlaze jídelny a chodby. V případě 

nedodržení pokynů dozoru, mohou být žáci přeřazeni na konec stravovací směny.
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 Po konzumaci stravy odnese strávník tác s použitým nádobím bez žvýkaček a zasune jej do odkládacích 
vozíků odzdola nahoru.

 Pitný režim je nabízen ve školním bufetu a v automatech na nápoje. K obědu jsou nabízeny standardně 
nápoje dle denní nabídky.

 Žáci chodí do školní jídelny přezutí a s umytýma rukama a upravení ke kulturnímu stolování. Projevem 
kulturního chování je minimální hluk, který je znakem kulturního prostředí.

 Platí přísný zákaz vynášení nádobí z jídelny.

Šatny
 Nalezené věci jsou uloženy u školníka nebo v kanceláři školy.
 Na konci školního roku předá žák svou šatnovou skříňku řádně uklizenou a vyčištěnou třídnímu učiteli. Ten 

provede fyzickou kontrolu a nahlásí školníkovi případné zjištěné závady.
 Zjistí-li žák závadu nebo poškození skříňky, ihned to nahlásí přítomnému dozoru, školníkovi nebo třídnímu 

učiteli. Úmyslné či nedbalostní poškození skříňky je žák povinen uhradit.
 Žáci se v šatnách zdržují pouze po dobu nezbytně nutnou k přezutí a uložení svršků.
 V šatnách udržují žáci pořádek.

Školní knihovna
 Vstup do školní knihovny je povolen pouze ve výpůjční době knihovny.
 Každý žák udržuje zařízení knihovny v pořádku a čistotě. Do knihovny nenosí žáci tašky, aktovky a batohy.
 V knihovně si mohou žáci knihy vypůjčit, prohlížet a číst. Mohou zde psát referáty a učit se.
 Každý žák si může ze žákovské knihovny vypůjčit nejvíce 2 knihy na dobu 1 měsíce. Za pozdě vrácen 

knihy se platí správní poplatek 5,-Kč za jednu knihu za týden prodlení. Ostatní knihy nebo časopisy si lze 
půjčit pouze prezenčně a vrací se zpět na původní místo. Knihy ze skříní si mohou žáci vypůjčit pouze se 
svolením knihovníka.

 Poškozen nebo ztracen knihy budou nahrazeny viníkem knihami stejné hodnoty a stejného žánru dle výběru 
knihovnice. Poškozen pomůcky a zařízení budou tak nahrazeny viníkem.

 V knihovně není dovoleno jíst, pít a žvýkat. Žáci do knihovny potraviny ani nápoje nedonášejí.
 Žáci svým chováním neruší ostatní návštěvníky knihovny, nehlučí, nepobíhají.

Školní klub
 Školní klub je v provozu ve dnech školního vyučování: ranní provoz: 7.00 – 7.45 hodin, odpolední provoz: 

12.00 - 16.30 hodin. 
 Do školního klubu jsou žáci přijímáni k pravidelné docházce (kroužky) a k nepravidelné docházce (internet, 

hřiště, klubovna) na základě písemné přihlášky. Také odhlášení probíhá písemně.
 Výše příspěvku na školní družinu je stanovena Vnitřní směrnicí ředitele školy. Platí se bezhotovostně spolu 

s obědy.
 Žáci mají povinnost plnit pokyny vychovatele/ky, řádně a ohleduplně se chovat, udržovat své věci 

v pořádku, nepoškozovat majetek školy, školního klubu, ani spolužáků. Žák bez vědomí vychovatele/ky 
školní klub neopouští. Za žáka, který se do ŠK – zájmového kroužku nedostavil, vychovatel/ka neodpovídá
Pro nedodržování vnitřního řádu může být žák na návrh vychovatele/ky rozhodnutím ředitele školy 
vyloučen.

 Školní klub realizuje výchovně vzdělávací, rekreační činnosti a další aktivity především pro děti, mládež, 
případně jejich rodiče a další zájemce v jejich volném čase, zejména formou odpočinkových, rekreačních a 
zájmových činností.

 Pro činnost ŠK platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠK pro svoji činnost využívá 
odborné učebny (např. tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, dílnu,…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny.vz
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Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen „učitel“) uplatňuje 

objektivitu, přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.
 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. V případě negativního 
hodnocení poskytne žákovi možnost pro dosažení úspěšnějšího hodnocení.

 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.

 Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s 
předem stanovenými kritérii, věcné a všestranné. 

 Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách 
jednotlivých oborů (předmětů) školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, 
odborně správné a doložitelné. 

 Učitel rozvíjí dovednost sebehodnocení a vzájemného hodnocení žáků.
 Učitel zahrne v celkovém hodnocení kvalitu práce, aktivitu, píli, snahu a učební výsledky, jichž dosáhl 

za celé klasifikační období.
 Učitel hodnotí žáka za všech aspektů vzdělávacích činností v daném předmětu. Kvalita i kvantita 

hodnocení vytváří předpoklad objektivního posouzení vzdělávání žáka.
 Východiskem pro stanovení hodnotících stupňů je kvalita výsledků vzdělávání, to znamená:

 úplnost, ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných cílových znalostí (faktů, pojmů, 
definic, zákonitostí a vztahů)

 kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované vzdělávací činnosti
 kvalita uplatňování osvojených znalostí a dovedností při řešení vzdělávacích úkolů
 kvalita práce s informacemi – dovednost nalézat, třídit a prezentovat informace, včetně dovednosti 

využívání ITC
 úroveň osvojení dovednosti účinně spolupracovat
 píle žáka, snaha a jeho přístup ke vzdělávání
 kvalita myšlení, především samostatnost, tvořivost a originalita
 kvalita komunikativních dovedností – přesnost, výstižnost, odborná i jazyková správnost ústního i 

písemného projevu
 úroveň osvojení účinných metod samostatného studia – umět se učit

Orientační hodnotící stupnice

+++++- 100-90% prakticky bez nedostatků, chybuje 
výjimečně vynikající, příkladný, výborný 1

++++-- 89-70% převládají pozitivní zjištění, dílčí 
nedostatky velmi dobrý, nadprůměrný, chvalitebný 2

+++--- 69-40% pozitivní a negativní v rovnováze dobrý, průměrný 3

++---- 39-15% převaha negativních zjištění, výrazné 
nedostatky podprůměrný, citelně slabá místa, dostatečný 4

------ pod 15% zásadní nedostatky nevyhovující stav, nedostatečný 5

 Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel 
různými metodami, formami a prostředky

 Hodnocením jsou žákovi sdělovány nejen informace a jeho znalostech a jednoduchých dovednostech, 
ale i o postojích a jejich změnách, píli, zodpovědnosti, pečlivosti, práci s informacemi, úrovní 
komunikace a kooperace, o míře tvořivosti i schopnosti učit se.

 Učitel oznamuje žákovi výsledek každého hodnocení a klasifikace. Kontrolní písemné práce a další druhy 
zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých 
obdobích. Získávání podkladů pro klasifikaci je prováděno před kolektivem třídy, výjimka je možná jen při 
diagnostikované SVPU, kdy je tento způsob doporučen odborným pracovištěm.

 O termínu písemné zkoušky, která trvá déle než 25 minut, informuje vyučující žáky nejméně 1 týden 
předem.

 Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem.
 Sebehodnocení je přirozenou součástí procesu hodnocení. Je to jedna z výchovných metod. Je 

využívána žákovská knížka nebo sebehodnotící pracovní listy.
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Moje získané životní dovednosti
Klíčová 

kompetence 1. pololetí 2. pololetí
Učit se 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Řešit problém 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Dorozumět se
s ostatními 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Spolupracovat 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Dodržovat 
pravidla 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Pracovat 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Být citlivý –
rozumět ostatním 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Být tvořivý 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Žít zdravě 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Být kamarádem 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Společný evropský referenční rámec pro cizí jazyky – globální škála
Moje pozice na začátku a konci školního roku

A1 Rozumím známým výrazům z každodenního života a základním frázím zaměřeným 
na uspokojování konkrétních potřeb a umím je používat. Umím představit sebe a 
ostatní a klást jiné osobě například otázky o tom, kde žije, o lidech, které zná, 
a o věcech, které má, a sám na podobné otázky odpovídám. Dokážu se 
jednoduchým způsobem domluvit za předpokladu, že druhá osoba mluví pomalu a 
zřetelně a je připravena pomoci.

A2 Rozumím větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se 
mě týkají (např. osobní a rodinné informace, nakupování, město, škola, lékař…). 
Můžu komunikovat při jednoduchých úkolech, které vyžadují jednoduchou a 
přímou výměnu informací o známých a běžných záležitostech. Umím s pomocí 
jednoduchých výrazů popsat své vzdělání, okolí a potřeby.

B1 Rozumím hlavním bodům jasné spisovné řeči o známých záležitostech s nimiž se 
setkávám ve škole a ve volném čase. Umím si poradit s většinou situací, které se 
mohou vyskytnout při cestování. Píšu jednoduché souvislé texty o známých 
tématech. Umím popsat zážitky a události, sny, naděje a stručně zdůvodnit a 
vysvětlit své názory a plány.

B2 Rozumím hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, 
tak o abstraktních tématech včetně odborných. Dokážu konverzovat s určitou 
mírou plynulosti a spontánnosti, která umožňuje konverzaci s rodilými mluvčími 
bez nervozity. Píši jasné a srozumitelné texty o různých tématech a vysvětlím 
svůj názor na aktuální problémy a uvedu výhody a nevýhody různých možností.
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