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ŠKOLNÍ ÁD ZŠ Horaž ovice, Komenského ul. 211, okres Klatovy

. j.:ZSHDKOM/163/2016

Tento školní ád je vydán v souladu s § 30 zákona . 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném
a jiném vzd lání ve zn ní pozd jších p edpis , a vyhláškou . 48/2005 Sb., o základním vzd lávání a n kterých
náležitostech pln ní povinné školní docházky ve zn ní pozd jších p edpis .

ÁST 1 práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc , pravidla vzájemných vztah se zam stnanci školy
1.1. Žáci mají právo
a) na vzd lávání a školské služby,
b) na informace o pr b hu a výsledcích svého vzd lávání,
c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žák , volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich
prost ednictvím se obracet na editele školy s tím, že editel školy je povinen se stanovisky a vyjád eními
t chto samosprávných orgán zabývat,
d) vyjad ovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzd lávání, p i emž jejich
vyjád ením musí být v nována pozornost odpovídající jejich v ku a stupni vývoje,
e) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského za ízení v záležitostech týkajících
se výchovn vzd lávacího procesu.
Práva uvedená v bod 1.1 s výjimkou písmen a) a c) mají také zákonní zástupci žák . Zákonní zástupci mají právo
volit a být voleni do školské rady.

1.2. Žáci jsou povinni
a) ádn docházet do školy nebo školského za ízení a ádn se vzd lávat,
b) dodržovat školní a vnit ní ád a p edpisy a pokyny školy a školského za ízení k ochran zdraví a
bezpe nosti, s nimiž byli seznámeni,
c) plnit pokyny pedagogických i nepedagogických pracovník škol a školských za ízení vydané v souladu s právními
p edpisy a školním nebo vnit ním ádem.

1.3. Zákonný zástupce je v pr b hu procesu vzd lávání žáka informován prost ednictvím žákovské knížky. Žák je
proto povinen p edložit žákovskou knížku p i každém hodnocení pedagogickým pracovníkem. V opa ném
p ípad je žák potrestán dle pravidel pro hodnocení chování.

1.4. V pr b hu školního roku má zákonný zástupce možnost informovat se p i konzulta ních hodinách jednotlivých
vyu ujících (informace v editeln školy, na webových stránkách školy) a p i sch zkách s rodi i b hem I. a
III. tvrtletí.

1.5. Informace o výsledku vzd lávání žáka obdrží v 1. a ve 2. pololetí zákonný zástupce na vysv d ení. Pravidla pro
vydávání vysv d ení se ídí školským zákonem . 561/2004 Sb. Hodnocení žák na vysv d ení odpovídá vyhlášce
. 48 z roku 2005, vše v platném zn ní. Pokud je výsledek vzd lávání neuspokojivý, obdrží tuto informaci zákonný
zástupce ihned po konání pedagogické rady písemn . P ijetí potvrdí podpisem a vrácením p íslušného tiskopisu.

1.6. Má li zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení, obrátí se na editele školy. Vše bude projednáno
v souladu se školským zákonem . 561/2004 Sb., § 52 a vyhláškou . 48 z roku 2005, § 22, ve zn ní pozd jších
p edpis .

1.7. Zákonný zástupce je povinen informovat školu a školské za ízení o zm n zdravotní zp sobilosti, zdravotních obtížích
nebo jiných závažných skute nostech, které by mohly mít vliv na pr b h vzd lávání žáka.

1.8. Dodržování režimu školy je soustavnou povinností všech žák školy a hodnotí se ve výchovných opat eních,
která jsou sou ástí hodnocení chování žáka.

1.9. P i vyu ování žáci spolupracují s pedagogickými pracovníky. Chovají se slušn a ohledupln , aby nenarušovali plynulost
vyu ování a nerušili ostatní spolužáky. Žáci respektují pokyny u itel , ostatních pedagogických i nepedagogických
pracovník školy.

1.10. Žáci mají právo aktivn se ú astnit vyu ování, projevovat svobodn sv j názor, dotazovat se, žádat vysv tlení,
právo na pomoc p i ešení problém , právo svobodn se rozhodovat o ú asti na školních akcích (kina, divadla
apod.).

1.11. Žáci jsou povinni nosit u ební pom cky podle rozvrhu hodin a pokynu pedagogických pracovník .
1.12. Ve t ídách jsou podle rozhodnutí t ídních u itel ur eny t ídní služby. Nedostaví li se do vyu ovací hodiny u itel

do 5 minut po zvon ní, oznámí to t ídní služba neprodlen v editeln školy.
1.13. V p ípad ú asti žáka na mimoškolní akci platí pro žáka všechna ustanovení tohoto školního ádu.

ÁST 2 organizace a vnit ní režim školy
2.1. Vyu ovací hodiny ve škole probíhají p esn podle rozvrhu schváleného editelem školy. Sled vyu ovacích hodin není

nikdo oprávn n m nit bez souhlasu editele školy nebo jeho zástupce.
2.2. Dopolední vyu ování za íná po celý školní rok v 8.00 hodin. Školní budova se otevírá v 7.30 hodin. Výjimku tvo í

dou ování, sportovní hry, kroužky, volitelné p edm ty a laboratorní práce, které zahajují v 7.05 hodin.
2.3. Místní žáci p icházejí do školy nejd íve 30 minut p ed zahájením dopoledního vyu ování. Dojížd jící mohou od

6.15 do 7.30 hodin navšt vovat školní družinu, krom výjimky z bodu 2. 2. Žák musí být ve t íd p ítomen v 7:55 hodin.
2.4. asové rozd lení vyu ovacích hodin

1. 8.00 8.45 6. 12.45 – 13.30
2. 8.55 9.40 7. 13.35 – 14.20
3. 10.00 – 10.45 8. 14.25 – 15.10
4. 10.55 – 11.40 9. 15.15 – 16.00
5. 11.50 – 12.35 Vyu ování kon í v 16.00 hodin.
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2.5. V 8.00 hodin uzamyká vchodové dve e do šaten školník. Po 4. vyu ovací hodin z stávají vchodové dve e do šaten
odem eny a žáci zodpovídají sami za v ci, které zde nechají bez dozoru.

2.6. V pr b hu dopoledního a odpoledního vyu ování nesmí žáci opoušt t školní budovu. Celou tuto dobu je vykonáván
dohled nad žáky pedagogickými pracovníky (výuka, p estávky, ob dová p estávka ve školní jídeln ). Dopolední
vyu ování kon í dle rozvrhu p estávkou na ob d. Žáci odcházejí spole n s vyu ujícím do školní jídelny, kde je zajišt n
dohled. Žáci se v pr b hu p estávky na ob d zdržují ve školní jídeln . Výjimku tvo í žáci, kte í mají písemn od
zákonného zástupce povoleno opustit b hem p estávky na ob d budovu školy. Tito tak u iní neprodlen , nezdržují se
v prostorách školy a šaten.

2.7. V dob vyu ování jsou návšt vy ve t ídách povoleny jen mimo ádn se souhlasem vedení školy. Všechny návšt vy
jsou povinny ohlásit se v editeln dle platného „Opat ení k zajišt ní bezpe nosti“, se kterým jsou žáci i zákonní zástupci
seznámeni p i nástupu do školy.

2.8. P i pobytu ve škole a na mimoškolní akci se žáci chovají dle pokyn pedagogických pracovník a dodržují pravidla
bezpe nosti a ochrany zdraví. Mimoškolní akce jsou oznamovány zákonným zástupc m písemnou formou nejmén 2 dny
p ed konáním akce.

ÁST 3 podmínky zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví žák a jejich ochrany p ed rizikovým chováním
3.1. Povinností žák je chovat se tak, aby chránili zdraví své i svých spolužák a všech zam stnanc školy. Poran ní nebo úraz

oznámí žák nebo spolužáci neprodlen pedagogickému pracovníkovi.
3.2. Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání toxických a návykových látek, v etn alkoholu a cigaret.

Porušení se trestá jako hrubý p estupek.
3.3. Je zakázáno nosit do školy všechny p edm ty ohrožující zdraví a bezpe nost žák a u itel .
3.4. Žáci dodržují zásady osobní hygieny a bezpe nosti v celém areálu školy, zejména p i práci a pobytu v dílnách,

na školním pozemku, v jazykové pracovn , v u ebn výpo etní techniky, v pracovn fyziky a chemie, p i t lesné
výchov a o p estávkách, ve školní jídeln a ve školní družin .

3.5. Na školní pozemek, do dílen, u ebny fyziky a chemie, u ebny jazyk , výpo etní techniky a na hodiny t lesné výchovy smí
žáci p icházet pouze pod vedením vyu ujících. Na ob d odvádí žáky vyu ující po poslední vyu ovací hodin p ed
ob dem. Žáci p ed odchodem na ob d uklidí t ídu.

3.6. V rámci dodržování zásad osobní hygieny jsou žáci povinni p ezout se po p íchodu do školy.
3.7. Žáci nosí u ební pom cky podle rozvrhu hodin a pokyn u itel . Osobní v ci ukládají na místa k tomu ur ená

(je dobré ozna ení jmenovkou). Peníze a cenné v ci (hodinky, kalkula ky, mobilní telefony atd.) mají žáci pod
svou kontrolou. Mobilní telefony nesm jí narušit pr b h vyu ování.

ÁST 4 – podmínky zacházení s majetkem školy
4.1. Žáci chrání své osobní v ci. Dojde li ke ztrát nebo poškození, oznámí to neprodlen vyu ujícímu nebo t ídnímu

u iteli. Škola neodpovídá za ztráty nebo poškození v cí, které si žáci p inesou do školy bez v domí u itel a
nemají souvislost s vyu ováním.

4.2. Každý žák odpovídá za svoji šatnovou sk í , její uzam ení a udržování. Prostory šaten a vchod jsou z d vodu
ochrany zdraví a majetku žák a majetku školy monitorovány kamerovým systémem na základ pln ní
povinností dle § 5 zákona . 101/ 2000 Sb., o ochran osobních údaj , ve zn ní pozd jších p edpis .

4.3. Žáci jsou povinni chránit veškerý majetek školy. Pokud dojde k jeho úmyslnému poškození v souvislosti
s chováním, které odporuje školnímu ádu, po projednání s rodi i žák uvede na vlastní náklady v c do
p vodního stavu nebo zaplatí náhradu. Neu iní li tak, bude postupováno podle sm rnice pro hospoda ení
s majetkem .j.: ZSHDKOM315/2015.

ÁST 5 – pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání žák
5.1. Pedagogický pracovník hodnotí žáka na základ údaj zjišt ných formou doporu ovaných didaktických metod

(subjektivní hodnocení žáka u itelem, sebehodnocení žáka, standardizované školní hodnocení prost ednictvím
testu, aktivita žáka p i vyu ování a jeho spolupráce ve vzd lávacím procesu).

5.2. Hlavním smyslem hodnocení je poskytnutí zp tné vazby žákovi, prost ednictvím níž získává informace o zvládání
dané problematiky. Hodnocení žáka je motiva ní, poznávací, upev ovací vzhledem k žákovi, vzhledem
k zákonným zástupc m má funkci informa ní a orienta ní.

5.3. Hodnocení prosp chu žáka je provád no formou klasifikace nebo slovního hodnocení i kombinací klasifikace a
slovního hodnocení. Slovní formy hodnocení je vhodné používat v p ípad žák se specifickými vývojovými
poruchami u ení na základ doporu ení PPP a písemné žádosti zákonného zástupce.

5.4. Zásady hodnocení prosp chu a chování:
být otev ený k d tem i k zákonným zástupc m
stanovit jasná kritéria pro hodnocení
nepoužívat výhradn sumativní hodnocení
umožnit žák m a zákonným zástupc m vyjád it se k hodnocení
hodnotit individuální pokrok žáka

5.5. Základní pravidla pro použití klasifikace
známka z vyu ovacího p edm tu nezahrnuje hodnocení žákova chování
klasifikujeme jen probrané a procvi ené u ivo
p i klasifikaci je používáno p t klasifika ních stup
shrnující písemné práce po ukon ení tematického celku jsou v as oznámeny, aby žáci m li dostatek asu se na n
p ipravit

5.5.1. Kritéria hodnocení žáka v p edm tech s p evahou naukového zam ení:
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Stupe 1
u ivo p edepsané osnovami ovládá bezpe n
projevuje samostatnost, pohotovost a logi nost myšlení, dob e chápe souvislosti
vyjad uje se výstižn , p esn a plynule
v domosti aplikuje spolehliv , uv dom le užívá v domosti a dovednosti
jeho písemné, grafické a praktické práce jsou po stránce obsahu i vn jšího projevu bez závad

Stupe 2
myslí samostatn a logicky správn , ale ne vždy pohotov a p esn
bez potíží eší úlohy a výsledky ešení zobec uje
p i práci se dopouští jen ob as nepodstatných chyb
vyjad uje se v cn správn , ale s menší p esností a pohotovostí
jeho písemné, grafické a praktické práce mají po stránce obsahu a vn jšího projevu drobné závady

Stupe 3
u ivo ovládá tak, že na n m že navazovat p i osvojování nového u iva
v myšlení je mén samostatný
p i ešení úloh se dopouští chyb, které však s návodem u itele dovede odstranit
jeho písemné, grafické a praktické práce mají po stránce obsahu a vn jšího projevu závady, které se týkají
porozum ní obsahu u iva

Stupe 4
žák má ve znalostech probraného u iva mezery, takže na tyto znalosti nem že bez v tších obtíží navazovat p i
osvojování nového u iva
není samostatný v myšlení a p i ešení úloh se dopouští podstatných chyb, které napravuje jen se zna nou
pomocí u itele
vyjad uje se nep esn
jeho písemné, grafické a praktické práce mají po stránce obsahu i vn jšího projevu v tší závady

Stupe 5
žák má ve znalostech probraného u iva takové mezery, že na tyto znalosti nem že navazovat p i osvojování
nového u iva
na otázky u itele neodpovídá správn a úlohy neumí ešit ani s jeho pomocí
jeho písemné, grafické a praktické práce mají po stránce obsahu i vn jšího projevu zna né závady

5.5.2. Kritéria hodnocení žáka v p edm tech s p evahou výchovného zam ení
Stupe 1

v innostech je velmi aktivní, zajímá se o um ní, estetiku a t lesnou zdatnost
využívá své osobní p edpoklady a velmi úsp šn je rozvíjí
pracuje samostatn a tvo iv
jeho projev je originální, procít ný a p esný
aktivn spolupracuje se spolužáky

Stupe 2
v innostech je aktivní, p evážn samostatný
úsp šn rozvíjí své osobní p edpoklady
má zájem o um ní, estetiku a t lesnou zdatnost
projev je p sobivý s menšími nedostatky
spolupracuje se spolužáky

Stupe 3
v innostech je mén aktivní, ob as i pasivní
nevyužívá dostate n své schopnosti
projev je málo p sobivý, dopouští se v n m chyb
v jeho dovednostech, v domostech se objevují mezery, pot ebuje pomoc u itele
nemá aktivní zájem o um ní, estetiku a t lesnou zdatnost
áste n spolupracuje se spolužáky

Stupe 4
v innostech je málo tvo ivý, asto pasivní
málo rozvíjí své schopnosti
projevuje malou snahu a zájem o um ní, estetiku a t lesnou zdatnost
vyžaduje zna nou pomoc u itele
z ídka spolupracuje se spolužáky

Stupe 5
v innostech je skoro vždy pasivní
nerozvíjí své schopnosti
neprojevuje zájem o práci a nespolupracuje s ostatními žáky
jeho projev je chybný a nemá estetickou hodnotu
nespolupracuje se spolužáky

ÁST 6 podmínky ukládání výchovných opat ení
Základní pravidla pro hodnocení chování

kritéria hodnocení chování jsou pouze doporu ující, vždy záleží na individuálním p ístupu k jednotlivým žák m
Napomenutí t ídního u itele (do 7 poznámek v žákovské knížce za tvrtletí)
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D tka t ídního u itele (do 14 poznámek v žákovské knížce za tvrtletí)
D tka editele školy (do 20 poznámek v žákovské knížce za tvrtletí, 1 2 neomluvené hodiny)
2. stupe z chování (do 25 poznámek v žákovské knížce za tvrtletí, 3 6 neomluvených hodin, hrubé porušení
školního ádu)
3. stupe z chování (30 a více poznámek v žákovské knížce za tvrtletí, 7 a více neomluvených hodin, hrubé
porušení školního ádu)

ÁST 7 podmínky pro omlouvání a uvol ování žák z vyu ování
7.1. Žák m že být na žádost rodi ze školy uvoln n b hem vyu ování na základ písemné zprávy v žákovské knížce. Bez

písemné zprávy mohou rodi e dít vyzvednout pouze osobn . Na jednu vyu ovací hodinu uvol uje žáka vyu ující v
této hodin s v domím t ídního u itele. Na celý den uvol uje žáka t ídní u itel a na více dn editel školy na základ
žádosti zákonného zástupce o uvoln ní z výuky, která musí obsahovat jméno a t ídu žáka a bydlišt zákonného
zástupce. Osvobození, i krátkodobé, z jednotlivých p edm t (nap . Tv, P ,…) je možné jen na základ léka ské
zprávy.

7.2. Nem že li se žák ú astnit vyu ování nebo innosti po ádané školou pro p ekážku p edem známou, požádají
zákonní zástupci o jeho uvoln ní sd lením v žákovské knížce. V ostatních p ípadech oznámí zákonní
zástupci p í inu nep ítomnosti žáka do t í kalendá ních dn od za átku absence, možno i telefonicky. P i
opakovaném nedodržení tohoto limitu je zákonný zástupce pozván do školy, aby se p edešlo záškoláctví. P i
dalším nedodržení oznamovací povinnosti upozorní škola na nepln ní povinností zákonných zástupc dle § 50
odst. 1 školského zákona, v platném zn ní, odbor sociáln právní ochrany d tí (OSPOD).
Písemnou omluvu takovéto nep ítomnosti p edloží žák ihned po návratu do školy TU v žákovské knížce
podepsanou zákonným zástupcem. V p ípad asté nep ítomnosti žáka m že škola požadovat léka ské potvrzení
o nemoci žáka.

ÁST 8 pou ení o povinnosti dodržování školního ádu
8.1. Celé zn ní školního ádu je zve ejn no na webových stránkách školy (www.zskomenskeho.horazdovice.cz),

v žákovské knížce a v prostorách školy p ístupných žák m.
8.2. Žáci i zákonní zástupci žák potvrzují svým podpisem v žákovské knížce, že byli seznámeni se zn ním školního ádu.

Výjimku tvo í žáci a zákonní zástupci žák 1. a 2. ro ník , kte í jsou se školním ádem seznámeni prost ednictvím
t ídního u itele.

8.3. Dodržování školního ádu je soustavnou povinností všech žák školy a hodnotí se ve výchovných opat eních, která
jsou sou ástí školního ádu ( ÁST 6).

Tento školní ád byl projednán Pedagogickou radou dne 12. 04. 2016 se schválenou ú inností od 01. 09. 2016.

Tento školní ád byl schválen Školskou radou dne 28. 04. 2016 .
Mgr. Jan eho p edseda Školské rady

V Horaž ovicích dne 02.05 2016 Mgr. Marcela Šmrhová – editelka školyvz
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