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PREAMBULE
Školní řád Dětského domova, Základní školy a Mateřské školy Ledce, příspěvková
organizace vychází především ze Všeobecné deklarace lidských práv, která byla přijata a
vyhlášena rezolucí Valného shromáždění OSN 217 A (III) dne 10. 12. 1948, a z právních
předpisů platných v České republice.
Tento školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zároveň vychází
ze zvyklostí a místních podmínek této školy.
Za výchovu a vzdělání každého žáka školy ze zákona odpovídají jeho zákonní zástupci.
Pedagogové školy se na naplnění této povinnosti podílejí. Není jim proto lhostejné, jak se
chovají žáci v prostoru školy v době vyučování, na veřejnosti mimo areál školy při školních
akcích, ale ani v době mimo vyučování bez přímého dohledu rodičů. Není jim lhostejné, jak
propagují dobré jméno školy.
Žáci naší školy mají plné právo, aby byli respektováni v souladu s Deklarací lidských
práv a Úmluvou o právech dítěte. S těmito právy souvisí i jejich povinnost uplatňovat totéž ve
vztahu ke spolužákům, učitelům, rodičům a všem ostatním osobám.
Pro každého žáka školy je spolužák jeho kamarád, kterému je třeba pomoci, poradit a
respektovat ho. Nemůže se stát ustrkovaným nebo ponižovaným.
Tento školní řád platí nejenom v areálu celé školy po celou dobu školního vyučování,
ale i při všech školních akcích mimo tyto prostory.
Pojem ředitel, žák je v rámci školního řádu chápán jako ryze právní pojem a vztahuje
se na obě pohlaví. Nejedná se o žádnou formu diskriminace.

Obecná ustanovení
Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném
znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí
organizačního řádu školy, podle § 30 odst. (2) školského zákona.
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I.

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH
ZÁSTUPCŮ DĚTÍ A NEZLETILÝCH ŽÁKŮ
(§ 21 a 22 školského zákona č. 561/2004 Sb.)

1.1. Práva žáků
1.1.1 Žáci mají právo:
a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,
b) být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
c) žáci si mohou vytvářet své samosprávné orgány, volit a být do nich voleni, pracovat v
nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je
povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,
d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho
vzdělávání, s výjimkou obsahu učiva stanoveného závaznými výstupy programu školy,
přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni
vývoje,
e) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v
záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona,
2. Žák se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním
má právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jeho vzdělávacím potřebám
a možnostem. Má právo na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, na
poradenskou pomoc školy (od vedení školy, třídního učitele, výchovného poradce nebo jiného
pedagogického i nepedagogického pracovníka školy), má právo se obrátit kdykoliv na tyto
osoby s žádostí o pomoc či radu, dostane-li se do jakýchkoliv problémů a nesnází. Na
zprostředkování pomoci ve školském poradenském zařízení. Při hodnocení bylo přihlédnuto k
povaze postižení nebo znevýhodnění,
3. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na
vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a
dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi
předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole.
Všichni žáci jsou si rovni ve svých právech bez ohledu na věk, národnost, etnikum,
státní příslušnost, zdravotní stav, náboženské vyznání, etnický původ, sociální původ, pohlaví
či sexuální orientaci.
Školní řád
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1.2. Povinnosti žáků
1.2.2 Žáci jsou povinni:
1.

Řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat

2.

Dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a
bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

3.

Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními
předpisy a školním nebo vnitřním řádem

4.

Ve škole i na akcích pořádaných školou se chovat tak, aby jeho chování nebylo
v rozporu s dobrými mravy.

5.

Žáci pozdraví při prvním setkání učitele, ostatní zaměstnance školy a další dospělé
osoby, které se v budově pohybují pozdravem „Dobrý den“. Žáci dodržují zásady
slušného kulturního chování. Nepoužívají hrubých a vulgárních slov, jsou
ohleduplní k mladším a slabším spolužákům. Ve škole i mimo školu žáci dodržují
pravidla slušného chování a dbají na dobré vzájemné vztahy.

6.

Žák neubližuje sobě, ani ostatním. Nepodporuje nesnášenlivost, šikanu, násilí,
vandalismus a rasismus.

7.

Dodržovat řád školy, řád odborných učeben a předpisy a pokyny školy k ochraně
zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen. Chovat se tak, aby neohrozil zdraví své,
ani jiných osob.

8.

Do dílen, tělocvičny, počítačové učebny a cvičné kuchyně odcházejí žáci pod
dozorem vyučujícího, bez jeho vědomí nevstupují dovnitř a řídí se jeho pokyny a
řády pracoven.

9.

Žák se připravuje svědomitě na vyučování, je povinen mít v pořádku všechny
pomůcky potřebné na vyučování (učebnice, psací potřeby a další věci související s
vyučováním podle rozvrhu hodin a pokynů pedagogických pracovníků (uložené
úkoly, referáty, zprávy atd). Pokud připraven není, omlouvá se na počátku
vyučovací hodiny učiteli.

10. Žák si zabalí všechny učebnice a vyplní tabulku, která je součástí učebnic. Jestliže
učebnici poškodí, bude poměrnou část hodnoty učebnice hradit. V případě ztráty,
hradí hodnotu celou. Do učebnic poskytnutých školou se nepíše, záznamy jsou
možné pouze do pracovních sešitů, které jsou vlastnictvím žáka.
11. Žákovskou knížku žák uchovává neponičenou, nic do ní nevkládá a nic na ni nelepí
či nekreslí.
Školní řád
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12. Ve škole se přezouvá do vhodné nesportovní obuvi.
13. Během všech přestávkách zůstávají žáci ve třídě, pokud vedení školy neurčí jinak
(povolené pohybové aktivity). O přestávkách a v době vyučování je zakázáno
opouštět budovu školy.
14. Na chodbách je zakázáno sedět na parapetech oken a zdržovat se v prostoru
schodiště.
15. Žákům není povoleno vstupovat do sboroven, kabinetů a ředitelny bez vyzvání
zaměstnance školy.
16. Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují nevhodným způsobem jeho průběh.
17. Hodina končí na pokyn učitele.
18. Žáci zanechají svá místa v naprostém pořádku, zvednou židle, odpadky odhazují do
koše a služba zamete ve třídě.
19. .Ve všech budovách a prostorách školy jsou žákům zakázány všechny činnosti,
které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání
návykových a zdraví škodlivých látek). Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno
jako hrubý přestupek a budou z něj vyvozeny sankce (snížená známka z chování,
ohlášení PČR).
20. Nepoužívat bez souhlasu vyučujícího během vyučovací hodiny a přestávek mobilní
telefon. Během vyučovací hodiny a přestávek musí mít mobilní telefon vypnuté
vyzvánění nebo úplně vypnutý. Pokud telefon zazvoní nebo bude použit během
hodiny či přestávek, učitel má povinnost informovat ředitele školy, který mobilní
telefon odebere a předá zákonnému zástupci. V případě, že má žák s sebou mobilní
telefon, musí ho mít neustále pod kontrolou, tj. neodkládá ho volně jakýmkoli
způsobem. Totéž platí pro akce pořádané školou. Mobilní telefon není nezbytná školní
pomůcka, proto za jeho ztrátu, poškození a zničení, vzniklé díky skutečnosti, že jej žák
neměl pod svou stálou kontrolou, škola neodpovídá. Výjimku tvoří případy, kdy ztrátu
či poškození mobilního telefonu řeší Policie ČR.

21. Dobíjení mobilních telefonů ve škole je zakázáno.
22. Žáci mají zakázáno ve škole pořizovat záznamy a nahrávky za pomoci
audiovizuální techniky (včetně mobilního telefonu). Porušení tohoto zákazu bude
klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z něj vyvozeny sankce (snížená
známka z chování, ohlášení PČR).
23. Sociální sítě, internet - Šíření hanlivých a urážlivých výroků o spolužácích a
zaměstnancích školy prostřednictvím internetové sítě či jinak je zakázáno. Případné
Školní řád
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porušení zákazu je považováno za závažné porušení školního řádu. (snížená známka

z chování, ohlášení PČR).
24. Občerstvení tekutinami během vyučování je povoleno.
25. V jídelně se žák řídí řádem jídelny a pokyny dozírajícího. Při jídle dodržuje
pravidla kulturního stolování.
26. Úřední záležitosti vyřizují žáci u vedení školy prostřednictvím třídního učitele.
27. Nalezené věci se odevzdávají pedagogickým pracovníkům školy nebo do kanceláře
školy.
28. Do školy mají žáci zakázáno nosit věci a větší finanční hotovost, které by mohly
ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků. Žáci by neměli
nosit do školy cenné předměty, které nepotřebují k výuce, pojištění žáků školy se
vztahuje pouze na věci osobní (obuv, oblečení apod.) a na předměty, které souvisejí
s vyučováním. Na ostatní předměty, které nesouvisejí s výukou, se pojištění
(pojistná událost) nevztahuje (např. řetízky, náušnice, prstýnky, digitální
záznamníky, notebooky, mobilní telefony).
29. Pokud žák zjistí ztrátu, okamžitě tuto věc hlásí třídnímu učiteli.
30. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy,
hlásit ihned vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy.
31. Žákům je zakázáno manipulovat s vypínači elektrického osvětlení, s okny a
žaluziemi.
32. V případě poškození školního zařízení způsobeného úmyslně nebo porušením
školního řádu nahradí škodu rodiče žáka.
Při porušení povinností stanovených školním řádem, lze podle závažnosti tohoto
porušení žákovi uložit:


napomenutí třídního učitele



důtku třídního učitele



důtku ředitele školy



sníženou známku z chování

Školní řád
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1.3. Práva a povinnosti zákonných zástupců
1.3.1 Práva zákonných zástupců:
1.

Na svobodnou volbu školy pro své dítě.

2.

Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte ve škole ve
smluveném termínu. Při předávání těchto informací nesmí být narušována řádná
výuka.

3.

Na poskytování informací o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.

4.

Na nahlížení do výroční zprávy, pořizování opisů a výpisů.

5.

Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení
v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu.

6.

Volit a být voleni do školské rady.

7.

Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí
vzdělávání žáka.

8.

Požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka.

9.

Požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel školního řádu.

10. Zákonní zástupci mají možnost a právo: (prostřednictvím školské rady)
a) se vyjadřovat k


návrhům školních vzdělávacích programů



k rozboru hospodaření

b) schvalovat


výroční zprávu o činnosti školy



školní řád



pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole

c) podílet se


na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

d) projednávat


návrh rozpočtu školy



inspekční zprávy České školní inspekce

e) podávat

podněty

a

oznámení

řediteli

školy,

zřizovateli,

vykonávajícím správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Školní řád
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1.3.2 Povinnosti zákonných zástupců:
1.

Zajistit, aby dítě a žák docházel řádě do školy nebo školského zařízení.

2.

Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek
týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka.

3.

Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo
žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání.

4.

Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu
s podmínkami stanovenými školním řádem.

5.

Nepřítomnost žáka ve škole omlouvají rodiče ze zdravotních a jiných závažných
důvodů. Toho je nutné učinit nejpozději do dvou dnů od začátku nepřítomnosti
(omluvit lze i telefonicky). Předem známou nepřítomnost dítěte je nutné omluvit
před jejím započetím, aby si žák mohl doplnit zameškané učivo. Nepřítomnost
žáka při nemoci omlouvají zákonní zástupci ihned do žákovské knížky po nástupu
do školy.

6.

V odůvodněných případech a na základě žádosti od zákonných zástupců může
uvolnit žáka do 3 dnů třídní učitel, na více dní uvolňuje ředitelka školy, po
předložení písemné žádosti od zákonných zástupců.

7.

Zajistí, aby byl žák řádně připravený na vyučování, včetně potřebných pomůcek.

8.

Uhradí škody, které žák prokazatelně způsobil.

1.4. Práva a povinnosti zaměstnanců
1.4.1 Práva zaměstnanců školy
1.

Zaměstnanec školy má právo na slušné jednání ze strany vedení školy, žáků školy
i rodičů.

2.

Učitel má právo na pozornost žáků při vedení pedagogické činnosti.

3.

Zaměstnanec školy má právo se obrátit se svými problémy na ředitele školy nebo
jeho zástupce.

4.

Učitel má být informován o všech záležitostech důležitých pro zdárný výchovně
vzdělávací proces žáka.

5.

Učitel má právo kontaktovat rodiče žáka a vyzvat je k návštěvě školy.

Školní řád
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6.

V odůvodněných případech požádat o spolupráci jiné instituce a orgány – Policie
ČR, odbor sociálně právní ochrany dětí, přestupkovou komisi.

1.4.2 Povinnosti zaměstnanců školy
1. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni respektovat osobnost a práva žáků s ohledem
na míru jejich postižení.
2. Nikdo ze zaměstnanců školy nesmí zneužívat nebo vynášet zprávy a informace o
žácích školy.
3. V prostorách školy platí zákaz konzumace alkoholických nápojů, kouření a
návykových látek.
4. V celé budově školy lze používat pouze evidované elektrické spotřebiče. K vaření
vody na nápoje je povoleno používat pouze varné konvice zakoupené školou. V době
mimo provoz musí být konvice umístěna mimo podložku, ze které je napájena
elektrickou energií.

1.4.3 Povinnosti pedagogických pracovníků školy
1. Vystupovat při plnění svých úkolů v souladu s pravidly slušného chování. Všichni
zaměstnanci školy jsou povinni respektovat osobnost a práva žáků s ohledem na míru
jejich postižení.
2. Vychovávat žáky v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, s cíli a
zásadami v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb.
3. Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité
informace o žákovi (zdravotní způsobilost, rodinné údaje, atd.) jsou důvěrné a všichni
pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.
4. Pedagogičtí zaměstnanci přicházejí do školy nejméně 20 minut před zahájením
vyučování a výchovné činnosti, dostatečně včas před výkonem dozoru nad žáky.
5. Dohled může zajišťovat pedagogický pracovník nebo jiný zletilý zaměstnanec školy,
který byl o výkonu dohledu řádně poučen (§ 6 odst. 6 vyhlášky č. 263/2007 Sb.)
6. Dodržovat učební plány, vzdělávací programy, popř. jiné schválené učební dokumenty
a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při vyučovací hodině.
Vedou záznamy o klasifikaci a postupují při ní podle platných předpisů. Vedou
evidenci docházky žáků.
7. Učitel se řídí ustanovením pracovního řádu.
Školní řád
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8. Nemůže-li se pro nemoc dostavit do školy, ohlásí tuto skutečnost včas vedení školy.
9. Změnu rozvrhu nebo výměnu hodin nahlásí předem a projedná s ředitelem školy.
10. Při plánovaných akcích a výletech mimo budovu, soustředí žáky v šatně školy a
přivede je po skončení akce opět až do budovy školy.
11. Po příchodu do školy a před odchodem ze školy se učitel seznámí s úkoly a registruje
změny na nástěnné tabuli ve sborovně školy.
12. Pomůcky určené k vyučování si připravuje předem, během přestávky (pokud nekoná
dozor) nebo během volna.
13. Chybí-li žák déle než dva dny bez omluvy, zjistí učitel příčinu jeho nepřítomnosti.
14. Pravidelně se zúčastňují pedagogických rad a pracovních porad. Pokud se nemůže
zúčastnit, je povinen se omluvit a zjistit si všechny informace a pokyny.
15. Obrací se v odůvodněných případech na další orgány a instituce při řešení kázeňských
a vzdělávacích potíží žáků.
16. Úrazy žáků se zapisují do knihy úrazů. Zápis provádí vyučující příslušného předmětu
nebo dozírající učitel. Při lékařském ošetření je neprodleně nutné vyplnit příslušní
tiskopis podle pokynů.
17. Neuvolňuje žáka ze školy, pokud nebude předložena omluvenka se všemi náležitostmi,
telefonický rozhovor není dostačující k uvolnění žáka z výuky.
18. Spolupracovat se zákonnými zástupci žáků, s výchovným poradcem, pedagogickopsychologickou poradnou a orgány sociálně právní ochrany dítěte.
19. Poučit žáky o bezpečnosti a chování při akcích konaných mimo školu (výlety, exkurze
atd.). Místo a čas vyučující oznámí nejméně 1 den předem zákonným zástupcům žáků
zápisem v ŽK.
20. Při výuce vyučovacího předmětu tělesná výchova je pedagog povinen:
1. vydat před zahájením cvičení jasné a srozumitelné organizační pokyny
(rozdělení do družstev nebo skupin, určení jejich vedoucích apod.)
2. upozornit na konkrétní nebezpečí a zajistit soustavnou pomoc při cvičení
3. být vždy na nejrizikovějším místě
4. před zahájením cvičení zkontrolovat, zda je nářadí v pořádku - zapsat do
formuláře (den, kdo, kdy, poznámky)
5. před zahájením cvičení zkontrolovat, zda mají žáci vhodný úbor a vyhovující
obuv
21. V celé budově školy lze používat pouze evidované elektrické spotřebiče. K vaření
vody na nápoje je povoleno používat pouze varné konvice zakoupené školou. V době
Školní řád
13

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace
mimo provoz musí být konvice umístěna mimo podložku, ze které je napájena
elektrickou energií.
22. Vyučující odpovídá za pořádek ve třídě. Po skončení vyučovací hodiny zajistí pořádek
ve třídě - odpad v koši, uzavření oken, přívodu vody a vypnutí elektrických spotřebičů
(PC, interaktivní tabule, CD, DVD atd.). Ve třídě jsou upraveny lavice a zvednuté
židle. Třída je zametena. Pedagog odchází ze třídy poslední.
23. V prostorách školy platí zákaz konzumace alkoholických nápojů, kouření a používání
jiných návykových látek.

1.4.4 Vzájemné vztahy žáků, zákonných zástupců a pracovníků školy
1. Od všech stran je očekávána komunikace bez hrubých a vulgárních výrazů a
spolupráce pro dosažení výchovných cílů a případných potíží.
2. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy
považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených ve školním řádu.
3. Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce
k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje
termín schůzky se zákonným zástupcem žáka.
4. Ze strany rodičů je potřebná spolupráce a podpora stanoviska školy.
5. Pedagogičtí pracovníci školy poskytují žákům a zákonným zástupcům žáků dostatečně
a včas pouze takové informace, které bezprostředně souvisí s plněním školního
vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.
6. Pedagogičtí pracovníci školy jsou profesionálové. Budou žáky chránit před
nezákonnými útoky na jejich pověst.
7. Pokud pracovníci zjistí, že je dítě týráno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se
s příslušnými orgány na pomoc dítěti.

Školní řád
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II.

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH
ZÁSTUPCŮ DĚTÍ A NEZLETILÝCH ŽÁKŮ
(§ 23 - § 32 školského zákona č. 561/2004 Sb.)

2.1 Organizace vzdělávání ve školách
1. Základní škola se člení na třídy.
2. Ministerstvo

stanoví

prováděcím

právním

předpisem

nejnižší

počet

žáků

v jednotlivých školách a ve třídách. Zřizovat může povolit výjimku od 4 žáků z počtu
stanoveného prováděcím právním předpisem a do 20 % z počtu stanoveného v § 14
odst. 2 a 3 a § 47 odst. 1, a to za předpokladu, že v případě nižšího počtu uhradí
zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, v případě vyššího počtu za předpokladu,
že zvýšení počtu žáků není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. V případě výjimky z počtu žáků podle § 14
odst. 2 a 3 a § 47 odst. 1 se vypočtený údaj zaokrouhluje směrem nahoru.
3. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Školní rok
se člení na období školního vyučování a období školních prázdnin. Období školního
vyučování se člení na pololetí. Ve škole se vyučuje v pětidenním vyučovacím týdnu.
4. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména
organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.
5. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti o organizaci
školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin, termíny vydávání vysvědčení.
6. Základní vzdělávání se uskutečňuje v denní formě vzdělávání.
7. Vyučovací hodiny v základním vzdělávání trvá 45 minut. Rámcový nebo akreditovaný
vzdělávací program pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami může stanovit
odlišnou délku vyučovací hodiny. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny
dělit a spojovat.
8. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání stanoví počet povinných
vyučovacích hodin, a to v prvním a druhém ročníku nejvýše 22 povinných
vyučovacích hodin, ve třetím až pátém ročníku nejvýše 26 vyučovacích hodin,
v šestém a sedmém ročníku nejvýše 30 a v osmém a devátém ročníku nejvýše 32
povinných vyučovacích hodin.
9. Třídy jednotlivých ročníků se označují řadovými číslovkami vyjádřenými římskými
číslicemi od I. do IX. Třídy, nichž jsou zařazeni žáci dvou nebo více ročníků, se
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označují podle římskými číslicemi a v závorce se vyznačí řadovými číslovkami
vyjádřenými arabskými číslicemi příslušné ročníky např. I. (1., 2., 3.).

2.2 Vnitřní režim školy
1. Ředitel školy stanovil vstup do budovy školy v 7.30 hod pro žáky dojíždějící a v 7.40
hod pro žáky z DD. Dozor nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní
budově.
2. Vyučování začíná v 7.50 hod. Žáci musí být ve třídě nejpozději v 7:45 hod. Vyučování
probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek.
3. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená.
4. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny
dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena
rodičům.
5. Budova školy je během vyučování zamčená. Svévolný pobyt cizích osob v budovách
školy není dovolen. Všechny návštěvy se hlásí v kanceláři školy.
6. Počet vyučovacích hodin týdně v jednotlivých ročnících a předmětech stanoví školní
vzdělávací program.
7. Žáci mají právo na přestávku časově nezkrácenou. Přestávky mezi vyučovacími
hodinami jsou pětiminutové a desetiminutové. Během dopoledního vyučování, po
druhé vyučovací hodině, se zařazuje hlavní přestávka v délce 15 minut.
8. Rozpis vyučování
Hodina

Zvonění

Přestávka

1. hodina

7.50 – 8.35

10 min

2. hodina

8.45 – 9.30

15 min

3. hodina

9.45 – 10.30

10 min

4. hodina

10.40 – 11.25

10 min

5. hodina

11.35 – 12.20

10 min

6. hodina

12.30 – 13.15

10 min

Odpolední vyučování
7. hodina

13.20 – 14.05

8. hodina

14.15 – 15.00
Školní řád
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9.

Žák je povinen účastnit se vyučování podle rozvrhu hodin.

10. Cenné věci ukládá do trezoru školy proti podpisu pověřený učitel.
11. Při pohybu v budově školy si počíná tak, aby nezpůsobil znečištění prostor.
12. Během hodiny je možno mít pod dohledem vyučujícího otevřená okna. O přestávce
musí být okna zavřená. Za zavřená okna během přestávek zodpovídá odcházející učitel
z hodiny a dozor na chodbě.
13. Při výuce v odborných pracovnách a tělocvičně se žák řídí řádem platným pro tyto
pracovny. Do jiných učeben žák přechází způsobem dohodnutým s vyučujícím.
14. Do kabinetů vstupují jen pověření žáci za přítomnosti učitele, do sborovny a ředitelny
jen tehdy, jsou-li k tomu vyzváni.
15. Ve všech odborných pracovnách je vyvěšen provozní řád učebny, podle kterého jsou
povinni se řídit všichni žáci, zaměstnanci školy případně jiné osoby.
16. Je vypracován rozpis přidělení správcovství a zodpovědnosti jednotlivých pedagogů
za svěřené kabinetní sbírky a ostatní činnosti související s vých.-vzděl. procesem.
17. Na školní zahradu i hřiště chodí žáci pouze v doprovodu pedagogického pracovníka, a
to jen v době vyučování nebo na akce organizované školou. O poučení o bezpečnosti
k jednotlivým akcím je pořízen zápis v třídní knize. Mimo objekt školy chodí žáci na
vycházky motivované učivem.
18. Na toaletě se žák zdržuje nezbytnou dobu. O malých přestávkách si v případě potřeby
toalety dovolí dozírajícímu učiteli.
19. Žák je povinen docházet do nepovinných předmětů, pokud se do nich přihlásil.
Odhlásit se může pouze na konci klasifikačního období.
20. Nalezené věci se odevzdávají třídní učitelce nebo do ředitelny.
21. Při ztrátě věcí postupuje žák následovně :
a) pokud se věc nenajde, žák musí ztrátu věci neprodleně oznámit třídnímu učiteli
nebo vyučujícímu
b) pokus o dohledání věci
c) TU si u ředitele vyzvedne tiskopis o pojistné události a tento vyplní a odevzdá v
ředitelně
d) ředitel zkontroluje úplnost, kopii založí, originál zašle na pojišťovnu
e) vyrozumění o likvidaci škodné události po obdržení ředitel založí.
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22. Škola vede evidenci žáků, k nimž došlo při činnostech, vyhotovuje a zasílá záznam o
úrazu stanoveným orgánům a institucím.
23. Lékárničky jsou umístěny ve sborovně, tělocvičně, v dílnách a u zdravotní pracovnice
zařízení.
24. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku
přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím
k základním fyziologickým potřebám žáků.
25. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými pedagogickými i
nepedagogickými pracovníky. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem,
může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je
zletilý a způsobilý k právním úkonům.
2.2.1 Způsob uvolňování žáka z vyučování z předem známých důvodů (zákon č.561/2004 Sb., §
50)
1.

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování nebo činnosti pořádané školou nepředvídaně,
zvláště ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů, doloží zástupce žáka důvody jeho
nepřítomnosti ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od začátku nepřítomnosti.

2.

V případě předem známých důvodů požádá zástupce žáka třídního učitele nebo ředitele
školy o uvolnění z vyučování. Uvolnění z jedné vyučovací hodiny poskytuje vyučující,
na jeden den třídní učitel, na víc dní ředitel školy. Ve všech případech je žádost o
uvolnění písemná s uvedením data respektive hodiny, kdy má být žák uvolněn.

3.

V odůvodněných případech má škola právo vyžadovat omluvu nepřítomnosti žáka
prostřednictvím lékařského potvrzení, a to na základě rozhodnutí ředitele školy.

4.

Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit
vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem
žáka nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu podle §
18 zákona č. 561/2004 Sb.

5.

V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné
doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře.
Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem
zákonného zástupce bez náhrady.
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2.2.2 Režim při akcích mimo školu
1.

Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně
hodnocení na vysvědčení.

2.

Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se
uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který
není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.

3.

Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy
mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog
pověřeným vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním
fyziologickým potřebám žáků.

4.

Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu
osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků.
Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví žáků ředitel školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato
pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující
pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP. Akce se považuje za
schválenou uvedením v týdenním plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem
uvede ředitel školy jména doprovázejících osob.

5.

Při akcích konaných mimo budovu školy zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a
ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po
skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném
místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí
organizující pedagog nejméně 1 den předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do
žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací.

6.

Mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících
osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o
bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy v přírodě platí zvláštní
bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v
ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech
pokynů pracovníků tohoto zařízení.

7.

Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků:


směrnice pro školy v přírodě,
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lyžařské výcvikové kurzy,



zahraniční výjezdy,



školní výlety.

8.

Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy.

9.

Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na
soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka
nedohodne jinak.

10.

V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.

11.

U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže
vyžaduje a je to dáno organizačním řádem soutěže, zajišťuje bezpečnost a ochranu
zdraví žáků.

12.

Akce organizované školou (výlety, výjezdy, exkurze):
a) Jednodenní akce mimo město


Předem povolení od ředitele školy.



Poučení třídní knize.



Po ukončení akce odevzdat: jmenný seznam žáků, vyúčtování, vyplněný
cestovní příkaz.

b) Vícedenní akce mimo město


Pokud jede na vícedenní akci více tříd, musí být stanoven vedoucí akce
(zajišťuje dokumentaci) a zdravotník (zajišťuje lékárničku a podávání léků).



Předem povolení od ředitele školy.



Poučení třídní knize.



Po ukončení akce odevzdat: jmenný seznam žáků, vyúčtování, vyplněný
cestovní příkaz.

c) Akce v rámci vyučování v místě působnosti školy


Akce, která nevyžaduje žádné náležitosti (finanční prostředky, doprava)
postačí informace v ŽK.
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PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY
ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED
SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY
DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

III.

(§ 29, § 30, odst.1. písm. c)
1.

Škola je při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování
školských služeb povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a žáků a
vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně
patologických jevů.

2.

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí a žáků při vzdělávání a s ním přímo
souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům
nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

3.

Škola je povinna vést evidenci úrazů dětí a žáků, k nimž došlo při činnostech, vyhotovit
a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. Ministerstvo stanoví
vyhláškou způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o
úrazu a okruh orgánů a institucí, jimž se záznam o úrazu zasílá.

4.

První den školního roku jsou žáci seznámeni se školním řádem, s BOZP a PO, s
pravidly bezpečného pobytu ve škole, školní jídelně a v době mimoškolních aktivit.
Třídní učitel provede zápis do třídní knihy.

5.

První vyučovací hodinu v tělocvičně, odborných učebnách nebo v laboratoři
zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem
těchto učeben. Vyučující učitel provede zápis do třídní knihy.

6.

Před všemi prázdninami, exkurzemi, školami v přírodě, kulturními akcemi a ostatními
aktivitami mimo školu jsou žákům připomenuta pravidla bezpečnosti a proveden zápis
do třídní knihy.

7.

Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných
předmětů, přestávek a stravování.

8.

Během vyučování není povoleno posílat žáky mimo budovu.

9.

Během přestávek je zajištěn dozor dle rozpisu dozorů. Dozírající učitelé nastupují na
dozory včas a aktivně jej provádějí. V případě, že učitel nemůže vykonávat dozor, je
povinen toto oznámit řediteli školy, který zajistí náhradu.

10.

Učitel využívá technické vybavení pouze určeným způsobem. Nesmí takovou činností
pověřovat žáky.
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11.

Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým
vedením bez dozoru učitele.

12.

Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit
důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.

13.

Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a
bezpečnost osob, jiné závady technického rázu nebo nedostatečné zajištění budovy, je
jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých
schopností a možností zabránit vzniku škody.

14.

Pracovník školy je povinen podrobit se vyšetření, zda není pod vlivem alkoholu nebo
jiného omamného prostředku. Pokyn je k vyšetření oprávněna vydat ředitelka školy a
její zástupkyně. Vyšetření se provádí dechovou zkouškou za použití ALTESTU a je-li
vyšetření pozitivní i lékařským vyšetřením, zejména odběrem a vyšetřením krve.
Souprava pro dechovou zkoušku je uložena v trezoru u ředitelky školy. Vyšetření se
provádí za přítomnosti alespoň jednoho svědka.

15.

Všichni zaměstnanci školy jsou povinni poskytovat první pomoc.

16.

Pedagogičtí pracovníci sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka
informují bez zbytečných průtahů vedení školy. Nemocný žák může být odeslán k
lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí,
aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: datum narození, adresu,
telefonní číslo a adresu do Dětského domova a jméno ošetřujícího lékaře.

17.

Škola má povinnost žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění (vysoká
horečka, zvracení, průjem), oddělit od ostatních žáků a zajistit pro ně dohled zletilé
fyzické osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů).

18.

Ve škole se pravidelně provádí pedikulóza (zápis do TK).

19.

Žák má právo na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, před všemi formami
sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami,
nedbalým zacházením, na ochranu před sociálně patologickými jevy.

20.

Má právo využít preventivních programů, které mu slouží k poskytnutí potřebné
podpory ve zmíněných oblastech.

21.

Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod.,
kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo
skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší nebo slabší), jsou v
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prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a budou považovány za hrubý
přestupek proti školnímu řádu. Bude postupováno následujícím způsobem:
a) individuální rozhovor se žáky
b) podle zjištěných informací spolupráce s rodinou, dětským domovem, popř.
doporučení kontaktu s odborníky – pedagogicko psychologická poradna,
speciálně pedagogické centrum, odborní lékaři, aj.
c) uvědomění OŠKS
d) v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě
e) v případě dealerství a šikany oznámení věci Policii ČR
f) další postupy školy při porušení školního řádu žákem budou v souladu se
školským zákonem, platnými předpisy, Metodickými pokyny MŠMT ČR a
podle stupně závažnosti prohřešku řešeny udělením:

22.



napomenutí třídního učitele



důtky třídního učitele



důtky ředitele školy



druhého stupně z chování



třetího stupně z chování

Problematika prevence a výchovy je pravidelně projednávána na každé pedagogické
radě.

23.

Při prevenci a řešení šikany mezi žáky se škola řídí Metodickým pokynem pro řešení
šikany na škole.

24.

Při výchově proti projevům rasizmu apod. se škola řídí metodickým pokynem MŠMT
ČR čj. 14423/99 22.

25.

Žák má právo na život a práci ve zdravém životním prostředí a na odstraňování
škodlivin ze školního prostředí v rámci možnosti školy.

26.

Při každém svém počínání je žák povinen chránit si své zdraví a zdraví svých spolužáků.

27.

Do školy je zakázáno donášet bodné, řezné nástroje či jiné věci, které by mohly ohrozit
zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu.

28.

Manipulace 1 (nošení, držení, distribuce) a zneužívání návykových látek 2 , včetně
alkoholických nápojů a kouření v areálu školy je žákům zakázáno. Distribuce tiskových

manipulací pro účely školního řádu se rozumí přinášení, nabízení, zprostředkování, prodej, opatření,
přechovávání.
2
§ 89 odst. 10 zákona 140/1961 Sb., trestní zákon - návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky,
psychotropní láky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo
rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.
1
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a jiných materiálů, které by ohrožovaly mravní výchovu žáků je zakázáno. Z porušení
tohoto ustanovení budou vyvozeny přísné sankce.
29.

Není vhodné nosit do školy cenné předměty nebo větší množství peněz. Pokud je má
žák ve výjimečných případech s sebou, může si je uschovat na k tomu určeném místě
dle pokynů učitele.

30.

Školní metodik prevence spolupracuje na základě pověření ředitelky školy s institucemi
na sociálně právní ochranu dětí a mládeže a zaštiťuje minimální preventivní program
školy.

31.

Podle čl. 16 Listiny základních práv a svobod a čl. 9 Úmluvy o ochraně lidských práv a
základních svobod má každý právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru.
Případné individuální omezení není vyloučeno, lze jej však učinit výhradně při naplnění
některého z legitimních cílů stanovených Listinou základních práv a svobod, tedy
z důvodů ochrany veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod
druhých. Z důvodu ochrany zdraví tak lze v individuálním případě omezit projev
náboženství či víry, avšak pouze je-li to přiměřené a nezbytné (např. v rámci
praktického vyučování). Při posouzení těchto otázek škola by měla především pokusit se
postupovat v dohodě s osobou, která své náboženství či víru projevuje, a zjišťovat
existenci mírnějších prostředků k dosažení legitimního cíle.

3.1 Řešení pojistné události - ztráta věci
1.

Škola má pro tyto případy uzavřenu pojistnou smlouvu u Kooperativy.

2.

Žák musí ztrátu věci neprodleně oznámit třídnímu učiteli, případně jinému zaměstnanci
školy.

3.

Žák s pracovníkem školy, kterému ztrátu nahlásil, se pokusí o dohledání věci. Pokud se
nepodaří věc dohledat, dostaví se oba do kanceláře ředitelky nebo zástupkyně ředitelky
školy a ztrátu věci jim oznámí.

4.

Vedení školy nahlásí ztrátu na obvodní oddělení Policie ČR.

5.

Policie ohledá místo, kde se věc ztratila a sepíše protokol. Rodič žáka je povinen se v co
nejkratší době dostavit na obvodní oddělení Policie ČR a protokol podepsat.

6.

Tento protokol spolu s dokladem o zakoupení ztracené věci předá zákonný zástupce
žáka škole. V případě, že pokladní doklad ztratil nebo neuschoval, napíše čestné
prohlášení, které bude obsahovat:


Místo a datum nákupu,
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7.



Předmět nákupu a jeho cenu,



Podpis zákonného zástupce žáka.

Škola nahlásí ztrátu věci Kooperativy a k oznámení přiloží policejní protokol a pokladní
doklad o zakoupené ztracené věci, případně čestné prohlášení zákonného zástupce žáka.

8.

Pojišťovna se bude ztrátou věci zabývat pouze v případě, že nahlášení této ztráty bude
kompletně doloženo:

9.



Záznamem o ztrátě,



Protokolem z Policie ČR,



Pokladním dokladem nebo čestným prohlášením.

Pokud si Kooperativa vyžádá další doklady (např. protokol o ukončení šetření) je
zákonný zástupce povinen tento protokol škole předložit a ta jej dodá Kooperativě.

3.2 Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem
(zpracováno dle trestního zákona 140/1961 Sb., zákona 37/1989 Sb., o ochraně před
alkoholismem a toxikomanií, Pedagogové proti drogám - dokument MŠMT).

3.2.1 Obecné informace
1.

Požívání omamných a psychotropních látek (dále jen „OPL“) osobami mladšími 18 let
je v České republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má
nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí.


V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit
zákonnému zástupci žáka.3



Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu
obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá
návykové látky4.



Distribuce5 dle § 187 trestního zákona a šíření OPL dle § 188 trestního zákona
je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola
je povinna v takovém případě takový trestný čin překazit a učiní tak v každém
případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu6.

§ 7 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.
§ 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.
5
a další formy jednání uvedené v zákoně č. 140/1961 Sb., trestní zákon.
6
§ 167 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.
3
4
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V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a
psychotropní látku v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové
látky žákem bude škola postupovat oznámením Policii ČR. Vždy podle
platných předpisů.

3.2.2 Identifikace a ukládání látek
1.

Zajistí-li pedagog podezřelou látku a je podezření, že se jedná o drogu či jinou
škodlivou látku, v přítomnosti dalšího člena pedagogického sboru uloží tuto látku do
obálky.

2.

Na obálku napíše datum, čas a místo zajištění látky. Obálku přelepí a opatří razítkem
školy a uschová do školního trezoru.

3.

Poté je nutno bezodkladně vyrozumět policii. Identifikaci provede vždy policie, nikoli
zaměstnanec školy či školského zařízení.

4.

Pokud je zajištěna podezřelá látka u dítěte, které jeví známky otravy, předá se látka
uložená stejným způsobem přivolanému lékaři.

3.2.3 Ohrožení zdraví žáka
1.

V případě ohrožení zdraví žáka v důsledku podezření na požití omamné látky se
postupuje tak, jako když žák přijde do školy s horečkou. Dítě jevící příznaky užití
omamné látky je odvedeno ze třídy do místnosti, musí být ale zajištěn dohled dospělé
osoby, kde zůstane po dobu, než si pro něj přijdou rodiče nebo lékařská služba. Škola
kontaktuje

bezodkladně

rodiče

žáka

nebo

jeho

zákonné

zástupce

o

blíže

nespecifikovaných zdravotních potížích žáka. Rodiče jsou vyzváni k tomu, aby si dítě co
nejdříve vyzvedli ze školy, neboť je nutné lékařské vyšetření žáka.
2.

Pokud si rodič přijde do školy pro dítě, je seznámen se zdravotními potížemi.

3.

Pedagog doporučí rodičům návštěvu lékaře a specializovaných pracovišť.

4.

Pokud si rodič do školy pro dítě nepřijde, škola přehodnotí zdravotní stav žáka a je v
kompetenci školy přivolat lékařskou službu. Rodič je o postupu školy předem
informován. Škola vyhotoví zápis průběhu celého případu.

3.2.4 Informování rodičů
1.

Na třídních schůzkách jsou rodiče informováni o práci školy v oblasti prevence
zneužívání návykových látek, podle potřeby a možností jsou seznámení s účinky a
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příznaky užití návykových látek dítěte, jsou informováni o způsobu řešení výskytu
návykových látek ve škole a o způsobu práce s rizikovou třídou v preventivní oblasti.
2.

Rodiče jsou vybídnuti ke spolupráci při výskytu sociálně nežádoucího chování, jsou
seznámeni s náplní práce a konzultačními hodinami výchovných poradců a školního
metodika prevence.

3.

Jsou také seznámeni s tím, že dítě pod vlivem návykové látky ve škole porušuje vnitřní
řád školy (zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy,
včetně sankcí, které z porušení tohoto zákazu vyplývají, výchovná opatření).

3.2.5 Řešení případů výskytu návykových látek
1.

Žák, který prokazatelně zneužíval omamnou látku v areálu školy a tím porušil řád školy,
bude kázeňsky potrestán.

2.

Škola pozve nejrychlejší cestou rodiče tohoto žáka k jednání výchovné komise. Případ
bude řešit výchovná komise ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka a navrhne další
opatření. Škola vyhotoví dva zápisy z jednání, jeden obdrží rodiče, druhý zůstane uložen
ve škole. Výchovné opatření dále projedná a schválí pedagogická rada. Škola doporučí
rodičům nebo zákonným zástupcům žáka specializovanou pomoc odborníků, nabídne
rodičům pomoc.

3.

Žáci budou obecnou formou seznámeni s případem a budou opětovně upozorněni na
závažnost držení, přechovávání a užívání návykové látky, a to nejen v areálu školy.

4.

Třída, v níž: se problém objevil, bude monitorována, budou v ní pracovat odborníci v
oblasti primární a sekundární prevence.

3.2.6 Podezření na zneužívání návykové látky
1.

Výchovný poradce, třídní učitel nebo školní metodik prevence dle svých odborných
možností a komunikativních sociálních dovedností povede diskrétní šetření, pohovor s
dítětem a doporučí mu rozhovor s odborníkem.

2.

V případě nedůvěry ze strany dítěte k pracovníku školy požádá škola o součinnost
odborné pracovníky speciálního zařízení.

3.

Škola kontaktuje zákonné zástupce žáka.

4.

V případě, že rodiče nezařídí pro žáka další péči, uvědomí škola sociální odbor.
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5.

Také v případě akutního ohrožení zdraví po požití drogy, tj. při nebezpečí předávkování
a trvalého zdravotního poškození včetně vzniku návyku hraničícího a bezprostředním
ohrožením života uvědomí škola zákonné zástupce žáka a sociální odbor.
Podrobný postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné

látky žákem je rozpracován v „Minimálním preventivním programu školského zařízení“7.

3.3 Úrazy
Kniha úrazů
V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, žáků a studentů (dále jen "úraz"), ke kterým
došlo při činnostech uvedených v § 29 odst. 2 zákona, a to nejpozději do 24 hodin od
okamžiku, kdy se škola nebo školské zařízení o úrazu dozví.
V knize úrazů se uvede:
a) pořadové číslo úrazu,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného,
c) popis úrazu,
d) popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události,
e) zda a kým byl úraz ošetřen,
f) podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo
školského zařízení, který provedl zápis do knihy úrazů,
g) další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu.
Zápis provádí vyučující předmětu (např. úraz při hodině TV), učitel konající dozor (např. o
přestávce), vedoucí kurzu (např. úraz na lyžařském kurzu), třídní učitel (všechny ostatní
případy). Kniha úrazu je uložena ve sborovně a kanceláři školy a zodpovídá za ni zdravotník
školy.
Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem
evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu.
3.3.1 Záznam o školním úrazu
1.

Záznam o školním úrazu vyplňuje zdravotník školy ve spolupráci s pracovníkem školy,
který v době úrazu vykonával nad žákem dozor.

7

Příloha - Minimální preventivním program školského zařízení
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2.

Záznam o školním úrazu se vyplní do 24 hodin po úrazu nebo po skončení akce (např.
lyžařský kurz).

3.

Záznam o úrazu škola nebo školské zařízení vyhotovuje u všech úrazů, které jsou
zapsány v knize úrazů.

4.

Záznam o úrazu se vyhotoví na předepsaném formuláři.

5.

Záznam o školním úrazu se vyplňuje v šesti vyhotoveních:

6.



předává se zákonnému zástupci nezletilého žáka,



zakládá se pro školu,



zasílá se na příslušnou zdravotní pojišťovnu žáka,



zasílá se na smluvní pojišťovnu školy,



předává se zřizovateli,



zasílá se příslušnému inspektorátu ČŠI.

Záznam o školním úrazu odevzdává zdravotník školy řediteli školy k podpisu.

3.3.2 Hlášení úrazu
1.

Úrazu nezletilého žáka podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu
hlášení jeho zákonnému zástupci.

2.

Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný
čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá škola nebo školské zařízení
bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky.

3.

Úrazu podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u
které je škola nebo školské zařízení pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu
vzniklou na životě a zdraví žáků, pokud škola nebo školské zařízení má takové pojištění
sjednáno.

3.3.3 Zasílání záznamu o úrazu
1.

Záznam o úrazu podle zasílá škola nebo školské zařízení za uplynulý kalendářní měsíc,
nejpozději do pátého dne následujícího měsíce:


zřizovateli,



zdravotní pojišťovně žáka,



příslušnému inspektorátu České školní inspekce.
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2.

Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola nebo školské zařízení do 5 pracovních dnů po
podání hlášení podle předchozího odstavce:


zřizovateli,



zdravotní pojišťovně žáka,



příslušnému inspektorátu České školní inspekce,



místně příslušnému útvaru Policie České republiky.

3.3.4 Postup při odškodňování školního úrazu
1.

Administrativní pracovnice vyplní oznámení škodní události pro pojišťovnu. Zákonný
zástupce žáka je povinen škole předložit formulář Hodnocení bolestného, které mu
vyplní lékař po skončení léčby a pokladní doklad za toto vyplnění. Škola protokol spolu
s pokladním dokladem předá pojišťovně.

2.

Vyrozumění o likvidaci škodní události od pojišťovny obdrží zákonný zástupce žáka i
škola. Pokud bude odškodnění přiznáno, pojišťovna poukáže finanční náhradu poštovní
poukázkou na adresu zákonného zástupce žáka.
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IV.

PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE
STRANY ŽÁKŮ
(§ 30, odst.1., písm. d)

1.

Žák má právo používat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou. Je
však povinen se řídit při tom pokyny učitelů nebo jiných oprávněných osob.

2.

Žák je povinen udržovat v pořádku a šetrně nakládat se všemi věcmi, které tvoří zařízení
školy a těmi, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou.

3.

Za svévolné nebo z nedbalosti poškozený majetek školy bude vyžadována odpovídající
náhrada. Pokud byl vznik škody umožněn nedostatečným dozorem nad žákem, na
náhradu škody od zákonných zástupců není právní nárok. Při závaznější škodě nebo
nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně
orgánům sociální péče.

4.

Úmyslné poškození ostatního majetku školy hradí zákonný zástupce, případně zajistí
opravu nebo výměnu.

5.

Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli a řediteli
školy.

6.

Požaduje-li škola náhradu škody po žákovi, musí poškození věci vždy prošetřit třídní
učitel a zvážit i pedagogickou stránku. O výši náhrady rozhoduje ředitel školy.

7.

Žákům jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle
školského zákona.

8.

Žáci prvního ročníku základního vzdělávání a děti zařazené do přípravných tříd tyto
učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou
povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku.
Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před
ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu.

9.

Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken o přestávkách a sezení na
okenních parapetech, manipulace se žaluziemi na oknech provádí žák jen na pokyn
vyučujícího.

10.

Žák nemanipuluje s rozvody elektro., elektrickými spotřebiči a vypínači, s vybavením
odborných pracoven, s uloženými exponáty a modely.

11.

Žáci jsou povinni šetřit elektřinou, vodou a dbát o čistotu a pořádek svého pracovního
místa (odpadky odhazují do koše, zametena třída) a veškerých školních prostor.
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V.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ
VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Úvodní ustanovení
Klasifikační řád upravuje pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků Dětského domova,
Základní školy a Mateřské školy Ledce, příspěvková organizace, Ledce 55, 273 05 Smečno.
Je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání tzv. školský zákon a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním
vzdělávání a některých náležitostech povinné školní docházky.
Klasifikační řád je závazný pro všechny pedagogické pracovníky školy. Případy, které
tento klasifikační řád neřeší, rozhoduje v rámci platných právních norem a v rámci své
pravomoci ředitel školy.
Žák (zákonný zástupce) má v případě pochybnosti o správnosti hodnocení na
vysvědčení právo požádat o přezkoumání výsledků hodnocení (§52 odst. 4 a § 69 odst. 9
školského zákona), a to do 3 pracovních dnů, poté, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl,

Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
1.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí
vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, a zejména pak vyhláškou č.
147/2011 Sb.

2.

Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a
uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení
žáka, a na obou stupních základní školy.

3.

Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují
motivační složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se
doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení
s uvedením počtu chyb apod.

4.

Škola zohlední příznaky specifické poruchy učení nebo chování v hodnocení a
klasifikaci žáka, po konzultaci se speciálním školským zařízením může
individuálně upravit způsob hodnocení a klasifikace žáka v jednotlivých
předmětech
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5.

U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního
hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka

6.

Vyučující sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu
individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka.

7.

Žák zařazený do zdravotní tělesné výchovy při částečném osvobození nebo
při

úlevách

doporučených lékařem se klasifikuje v

tělesné výchově s

přihlédnutím k druhu a stupni postižení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu.

Hodnocení nadaných žáků
1.

Mimořádně nadaným žákem se rozumí jedinec, jehož rozložení schopností
dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v
jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních
dovednostech.

2.

Zjišťování mimořádného nadání žáka provádí školské poradenské zařízení.

3.

Ředitel školy může přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez
absolvování předchozího ročníku na základě zkoušky před komisí, kterou jmenuje.

4.

Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.

HODNOCENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAKTICKOU KLASIFIKAČNÍ ŘÁD
5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na
akcích pořádaných školou
Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáka je organickou součástí
výchovně vzdělávacího procesu. Je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem
stanovenými kritérii, věcné a všestranné.
Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných
v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je
pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.
1.

Klasifikace je jednou z forem hodnocení, provádí se průběžně a celkově na konci
každého pololetí vydáním vysvědčení; za 1. pololetí lze místo vysvědčení vydat
žákovi výpis z vysvědčení. Jejím předmětem jsou výsledky, kterých žák dosáhl ve
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vyučování v souladu s požadavky školního nebo individuálního vzdělávacího
programu.
2.

Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků byli
včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka.(individuální konzultace,
telefonický rozhovor, písemné sdělení, třídní schůzky).

3.

Při hodnocení posuzujeme především osobní pokrok žáka, porovnáváme aktuální
výkon s předchozími výsledky práce.

4.

Známka zahrnuje žákovu snahu a přístup k plnění úkolů. Smyslem klasifikace je
podpořit jeho sebevědomí a motivaci k dalšímu učení a umožnit žákům účast na
hodnotícím procesu.

5.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním
stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje
ředitel školy se souhlasem pedagogické rady.

6.

Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního
hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to
na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně,
převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do
klasifikace.

7.

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci 2. pololetí prospěl ze všech
povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou
předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a
předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák 1. stupně základní
školy, který již v rámci 1. stupně opakoval ročník, a žák 2. stupně základní školy,
který již na 2. stupni opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

8.

Nelze-li žáka hodnotit na konci 1. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za 1. pololetí bylo provedeno nejpozději do
dvou měsíců po skončení 1. pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním
termínu, žák se za 1. pololetí nehodnotí.

9.

Nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za 2. pololetí bylo provedeno nejpozději do
konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení
navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.

10. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci 2.
pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném
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stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy
na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných
zdravotních důvodů.
11. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci 2.
pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku, a to na
základě odůvodněné žádosti jeho zákonného zástupce a po posouzení jeho
dosavadních studijních výsledků.
12. Žáci 9. ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali
ročník, kteří na konci 2. pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů
s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.
13. Specifika jednotlivých žáků se projednávají při pedagogických poradách.
14. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo kázeňská opatření, které může udělit
ředitel školy nebo třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě
podnětu od dalších pedagogických pracovníků. Prokazatelným způsobem se oznámí
žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamenává se do dokumentace školy.
15. Udělení pochvaly se zaznamenává na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.
16. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy
považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených řádem školy, a dle
závažnosti lze uložit:
a) napomenutí třídního učitele
b) důtku třídního učitele
c) důtku ředitele školy
d) snížení známky z chování
17. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně
hodnocení na vysvědčení.

5.2 Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
1.

V souladu s cíli základního vzdělávání jsou žáci vedeni k sebehodnocení. Smyslem
sebehodnocení je připravit a postupně dovést děti k osvojení si dovedností. Cílem je
poskytnout žákům příležitost, jak hodnotit sebe, jak posoudit nejen svoji práci, jaká
opatření a jaký směr volit na své vzdělávací cestě k dosahování vyšší míry úspěšnosti,
ale i vynaložené úsilí, osobní možnosti a rezervy.
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Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a

2.

perspektivy jeho výkonu, sféry jeho úspěchů a úspěšného uplatnění.
Vyučující vytváří vhodné prostředí a příležitosti, aby žák mohl poučeně a objektivně

3.

hodnotit sebe a svoji práci. Oba názory jsou průběžně konfrontovány.
Učitel a žák na konci klasifikačního období společně hodnotí průběh výkonů žáka tak,

4.

aby se shodli na výsledné známce. Autonomní hodnocení se nesmí stát prostředkem
nátlaku na učitele. Cílem je ideální shoda obou hodnocení tak, aby byla pro žáka
motivační do dalšího období.
Sebehodnocení žáků je prováděno v žákovské knížce nejméně jednou za čtvrtletí a to

5.

ve všech předmětech.
Sebehodnocení je možné provádět pomocí symbolů, zaškrtáváním zvolené možnosti,

6.

slovním vyjádřením. Kritéria pro toto sebehodnocení stanovují vyučující těchto
předmětů.
Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky

7.

baví, žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze
provést jen klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý
prostředek učení.
8.

Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.

9.

Známky nemohou být pro žáka jediným zdrojem motivace.

5.3 Pravidla při klasifikaci vyučujícími na vysvědčení
1.

Žáci jsou v jednotlivých předmětech průběžně klasifikování a jejich výsledky jsou
sdělovány zákonným zástupcům prostřednictvím žákovské knížky nebo notýsku.

2.

Při klasifikaci a hodnocení zohledňuje učitel druh a stupeň postižení, individuální a
věkové zvláštnosti žáka a přihlíží ke kvalitě jeho výchovného prostředí.

3.

Učitel klasifikuje jen probrané učivo a dostatečně procvičené. Snaží se v maximální
míře využívat formu práce s chybou - právo dělat chyby, uvědomění si chyby.

4.

Vyučující přihlíží k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v
učebních výkonech pro určitou indispozici.

5.

Stupeň klasifikace určuje učitel, který vyučuje příslušný předmět.

6.

Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období.

7.

Průběžnou klasifikaci je možné provádět:
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pěti klasifikačními stupni,



procentuálně,



bodově,



slovně.

Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální

8.

přezkušování po vyučování. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové
poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa.
V předmětu, který vyučuje více učitelů je výsledný stupeň určen po dohodě všech

9.

vyučujících.
10. Učitel nezahrnuje hodnocení žákova chování do známky z vyučovacího předmětu.
11. Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci uplatňuje učitel přiměřenou náročnost
a pedagogický takt vůči žákovi - neklasifikovat žáky ihned po jejich návratu do
školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, nevyžadovat dopisování do sešitů
zápisy za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací.
12. Učitel posuzuje výsledky žáka objektivně a nepodléhá subjektivnímu pocitu.
13. Dostatečný a nedostatečný prospěch žáků a závažné nedostatky v chování jsou
projednávány na pedagogické radě.
14. Na konci klasifikačního období zapíší učitelé jednotlivých předmětů výsledky
klasifikace udělená výchovná opatření a další údaje o chování žáka, jeho pracovní
aktivitě a činnosti ve škole.
15. Ředitel školy je povinen působit na sjednocování klasifikačních měřítek všech
učitelů.
16. Pravidla hodnocení žáků jsou rozdílná pro žáky ZŠ praktické a ZŠ speciální

5.4 Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace, zásady
pro používání slovního hodnocení
5.4.1 Klasifikace v povinných a nepovinných předmětech
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech
stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na
vysvědčení stupni prospěchu:
1 - výborný,
2 – chvalitebný,
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3 – dobrý,
4 – dostatečný,
5 - nedostatečný.
Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech se v souladu s požadavky učebních osnov
hodnotí :
a) ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů,
definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat
požadované intelektuální a motorické činnosti,
b) schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a
praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a
zákonitostí,
c) kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,
d) aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,
e) přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,
f) kvalita výsledků činností.

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin :
a) s převahou teoretického zaměření,
b) s převahou praktického zaměření,
c) s převahou výchovného zaměření.

5.4.1.1 Výchovně vzdělávací výsledy předmětů s převahou teoretického zaměření
klasifikují podle těchto kritérií:
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň l (výborný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně
a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti.
Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a
praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně,
zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný,
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přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní,
pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně,
přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti.
Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a
dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu hodnocení jevů a
zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný
projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti
je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností.
Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů,
definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a
motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za
pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení
teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení
jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé,
v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti,
přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky,
grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat
podle návodu učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery.
Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má
větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení praktických a
teoretických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a
hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není
tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a
výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky,
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grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele
opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné
mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi
podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení
praktických a teoretických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení
jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje
samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném
projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho
činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede
opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.

5.4.1.2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického
zaměření
Převahu praktické činnosti má v základní škole pracovní vyučování.
Při klasifikaci v předmětech uvedených s převahou praktického zaměření v souladu
s požadavky učebních osnov se hodnotí:
a) vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,
b) osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,
c) využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,
d) aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,
e) organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,
f) dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní
prostředí,
g) hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,
h) obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů a nářadí.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií :
Stupeň 1 (výborný)
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým
činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické
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činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a
návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce, dopouští se jen menších chyb, výsledky
jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků.Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje
pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně
obsluhuje a udržuje zařízení a pomůcky, nástroje a nářadí. Aktivně překonává vyskytující se
překážky.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem.
Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při
praktické činnosti. Praktické činnosti využívá samostatně, v postupech a způsobech práce ne
vyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje
vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využití surovin,
materiálů a energie se dopouští malých chyb. Pomůcky, nástroje a nářadí obsluhuje a udržuje
s menšími nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími
výkyvy. Za pomoci učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti.
V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje
občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně
účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy\ o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je
schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě přístrojů a nářadí musí
být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem.
Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci
učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při
volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má
závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o
Školní řád
41

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace
pořádek na pracovišti. Méně dbá o dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti, využívání surovin, materiálů a
energie. V obsluze a údržbě pomůcek, nářadí a přístrojů se dopouští závažných nedostatků.
Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým
činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické
činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky.
Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené,
neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže
zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a
nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie.
V obsluze a údržbě zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí se dopouští závažných nedostatků.

5.4.1.3 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření
Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova
Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky
učebních osnov hodnotí:
a) stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,
b) osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,
c) poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,
d) kvalita projevu,
e) vztah žáka k činnostem a zájem o ně,
f) estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,
g) v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná tělesná
zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní
předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a
kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební
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výchově a tělesné přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má
výrazně aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah.
Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých
osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho
projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák
tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní
zájem o umění, estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus a
tělesnou zdatnost.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své
schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se
v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje
pomoc učitele. Nemá dostatečně aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí
v požadované míře svůj estetický vkus, tělesnou zdatnost.
Stupeň4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo
uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou
pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj
estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je
povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti
nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a
tělesnou zdatnost.
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5.5 Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení (§ 15, č.
48/2005 Sb.)
1. Při hodnocení jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích
pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělávání žáka, které
dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách
jednotlivých

předmětů

školního

vzdělávacího

programu,

k jeho

vzdělávacím

osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a
jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.
2. Při hodnocení žáka se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na
druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení.
3. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů
stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení
stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze
všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není
vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré,
b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 –
nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,
c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 –
nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.
d) nehodnocen (a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných
předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci 1. pololetí.
4. Po úspěšném dokončení devátého ročníku základního vzdělávání se na vysvědčení uvádí
doložka o získání stupně základního vzdělávání v tomto znění:
„Žák(yně) získal(a) základní vzdělání“.

5.5.1 Klasifikace chování
Chování žáka základní školy praktické a na akcích pořádaných školou se v případě
použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni :
1 – velmi dobré
2 – uspokojivé
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3 – neuspokojivé
V odůvodněných případech lze chování žáka neklasifikovat.
Návrh na snížení známky z chování se projednává v pedagogické radě.
Kromě výše uvedeného mohou být žáku udělena výchovná opatření.
Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování
Stupeň 1 - velmi dobré
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných
přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své
chyby napravit.
Stupeň 2 - uspokojivé
Chování žáka je v rozporu s pravidly a ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí
závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřního řádu školy nebo se
opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla přes důtku třídního učitele školy se
dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost
a zdraví svoje nebo jiných osob.
Stupeň 3 - neuspokojivé
Chování žáka ve škole v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových
závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova
nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně
vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.
5.5.2 Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití
slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace
Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního
hodnocení pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení.
Prospěch
Ovládnutí učiva předepsaného osnovami
Ovládá bezpečně
1 – výborný
Ovládá
2 - chvalitebný
V podstatě ovládá
3 - dobrý
Ovládá se značnými mezerami
4 - dostatečný
Neovládá
5 - nedostatečný
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Úroveň myšlení
1 – výborný
2 - chvalitebný3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný

Pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti
Uvažuje celkem samostatně
Menší samostatnost v myšlení
Nesamostatné myšlení
Odpovídá nesprávně i na návodné otázky

Úroveň vyjadřování
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný

Výstižné a poměrně přesné
Celkem výstižné
Myšlenky vyjadřuje ne dost přesně
Myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi
I na návodné otázky odpovídá nesprávně

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští
Užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovednosti, pracuje
1 – výborný
samostatně, přesně a s jistotou
Dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů,
2 - chvalitebný
dopouští se jen menších chyb
Řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává
3 - dobrý
obtíže a odstraňuje chyby
4 - dostatečný

Dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává

5 - nedostatečný

Praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

Píle a zájem o učení
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný

Aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
Učí se svědomitě
K učení a k práci nepotřebuje větších podnětů
Malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
Pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

Chování
1 – velmi dobré

2 - uspokojivé

3 - neuspokojivé

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu
školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však
přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního
řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům
slušného chování nebo vnitřního řádu školy nebo se opakovaně dopustí
méně závažných přestupků.Zpravidla se přes důtku třídního učitele
dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy.
Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.
Chování žáka ve škole v příkrém rozporu s pravidly slušného chování.
Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo
provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví
jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací
činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitelky školy dopouští dalších
přestupků.
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5.5.3 Hodnocení práce v zájmových útvarech
Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí na vysvědčení
stupni:
a) pracoval(a) úspěšně,
b) pracoval(a).

5.5.4 Zásady pro používání slovního hodnocení
v souladu s § 15 odst.2 vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání, včetně předem
stanovených kritérií
1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy
se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě.
2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů

převede slovní

hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu
žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo
zákonného zástupce žáka.
3. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních
předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu
vzdělávání.
4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního
hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
5. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech
stanoveným školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích
pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla
zřejmá úroveň vzdělávání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným
výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního
vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku
žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji,
ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují
jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a
doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.
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6. Kritéria jsou podobná jako pro hodnocení klasifikací, jde pouze o změnu formy.
Využíváme jej především v případech, kdy se žákův výkon neshoduje s požadavky
školních osnov či IVP a je třeba posoudit především individuální pokrok.

5.6 Způsob získávání podkladů pro hodnocení
1.

Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka
získává učitel následujícími metodami, formami a prostředky:
1. písemnými, ústními, grafickými, praktickými a pohybovými zkouškami,
2. kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými
učebními osnovami,
3. didaktickými testy,
4. analýzou výsledků různých činností žáků,
5. soustavným sledováním výkonů žáka – jeho vědomostí, dovedností, postupů,
práce s informacemi, úrovně komunikace, práce ve skupině, tvořivosti a jeho
připravenosti na vyučování,
6. konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a
zdravotnickými pracovníky,
7. rozhovory se zákonnými zástupci žáka,
8. sebehodnocením žáka.

2.

Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu alespoň dvě známky
za každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující
průběžně během celého klasifikačního období. Je nepřípustné ústně přezkušovat žáky
koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období. Výjimku tvoří vědomosti
nutné ke zvládnutí zkoušené látky.

3.

Písemnou práci z učiva za delší období (čtvrtletní práce) přesahující 30 minut mohou
žáci psát v jednom dni pouze jednu – takové práce oznámí vyučující žákům předem
(nejméně jeden týden) a ostatní vyučující informuje o dni konání písemné práce. Ostatní
písemné práce jsou žákům včas oznámeny, aby měli dostatek času se na ně připravit.

4.

Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje
na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení
oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných
zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů.

Školní řád
48

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace
5.

Opravené písemné (čtvrtletní) práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve
škole také zákonným zástupcům.

6.

Vyučující práce žáků uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo
ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat, tzn. celý školní rok včetně
hlavních prázdnin. V případě odložené klasifikace nebo opravných zkoušek až do 30.10.
dalšího školního roku.

7.

Vyučující seznamuje s hodnocením žáků zákonné zástupce – zápisem v žákovské knížce,
na třídních schůzkách, v konzultačních hodinách nebo konzultačním dnu, a vždy,
jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování
žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli veřejně.

8.

Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným
způsobem tak, aby vždy mohl doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob
získání známek (ústní zkoušení, písemně). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo
rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační
přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.

9.

V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu
bezprostředně a prokazatelným způsobem.

10.

Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné
umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při
instituci, kde byl žák umístěn. žák se znovu nepřezkušuje.

11.

Třídní učitelé a výchovný poradce jsou povinni seznamovat ostatní učitele s
doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a
klasifikace žáka a způsobů získávání podkladů.

12.

Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě
vyučují, a s ostatními učiteli. Rozhoduje o ni ředitel po projednání v pedagogické radě.
Pokud třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické
radě i další vyučující.

5.6 Způsob získávání podkladů pro hodnocení
13.

Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka
získává učitel následujícími metodami, formami a prostředky:
9. písemnými, ústními, grafickými, praktickými a pohybovými zkouškami,
10. kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými
učebními osnovami,
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11. didaktickými testy,
12. analýzou výsledků různých činností žáků,
13. soustavným sledováním výkonů žáka – jeho vědomostí, dovedností, postupů,
práce s informacemi, úrovně komunikace, práce ve skupině, tvořivosti a jeho
připravenosti na vyučování,
14. konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a
zdravotnickými pracovníky,
15. rozhovory se zákonnými zástupci žáka,
16. sebehodnocením žáka.
14.

Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu alespoň dvě známky
za každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující
průběžně během celého klasifikačního období. Je nepřípustné ústně přezkušovat žáky
koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období. Výjimku tvoří vědomosti
nutné ke zvládnutí zkoušené látky.

15.

Písemnou práci z učiva za delší období (čtvrtletní práce) přesahující 30 minut mohou
žáci psát v jednom dni pouze jednu – takové práce oznámí vyučující žákům předem
(nejméně jeden týden) a ostatní vyučující informuje o dni konání písemné práce. Ostatní
písemné práce jsou žákům včas oznámeny, aby měli dostatek času se na ně připravit.

16.

Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje
na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení
oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných
zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů.

17.

Opravené písemné (čtvrtletní) práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve
škole také zákonným zástupcům.

18.

Vyučující práce žáků uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo
ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat, tzn. celý školní rok včetně
hlavních prázdnin. V případě odložené klasifikace nebo opravných zkoušek až do 30.10.
dalšího školního roku.

19.

Vyučující seznamuje s hodnocením žáků zákonné zástupce – zápisem v žákovské knížce,
na třídních schůzkách, v konzultačních hodinách nebo konzultačním dnu, a vždy,
jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování
žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli veřejně.
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20.

Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným
způsobem tak, aby vždy mohl doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob
získání známek (ústní zkoušení, písemně). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo
rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační
přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.

21.

V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu
bezprostředně a prokazatelným způsobem.

22.

Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné
umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při
instituci, kde byl žák umístěn. žák se znovu nepřezkušuje.

23.

Třídní učitelé a výchovný poradce jsou povinni seznamovat ostatní učitele s
doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a
klasifikace žáka a způsobů získávání podkladů.

24.

Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě
vyučují, a s ostatními učiteli. Rozhoduje o ni ředitel po projednání v pedagogické radě.
Pokud třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické
radě i další vyučující.

5.7 Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách
5.7.1 Komisionální zkouška (§ 22, č. 48/2005 Sb.)
1.

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci 1. nebo 2.
pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl,
nejpozději však do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o
komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy,
krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení
žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Komisi pro
přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel
školy, jmenuje komisi krajský úřad. Komise je tříčlenná a tvoří ji:
a) předseda, kterým je ředitel školy, popř. jím pověřený učitel, nebo v případě,
že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem
jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,
b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák
zařazen, popř. jiný vyučující daného předmětu,
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c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné
vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro
základní vzdělávání.
Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek

2.

přezkoušení stanoví komise hlasováním. Vyjádří se slovním hodnocením nebo stupněm
prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a
zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci 1. nebo 2. pololetí se
žákovi vydá nové vysvědčení.
3.

O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.

4.

Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné
žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující
komisi náhradní termín přezkoušení.
Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním

5.

vzdělávacím programem.
6.

Přezkoušením žáka není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

7.

Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní
celkový prospěch a vydá žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky.

5.7.2 Opravná zkouška (§ 23, č. 48/2005 Sb.)
1.

Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali
ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných
předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.

2.

Žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným
zaměřením.

3.

Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu
stanoveném ředitelem školy tj. do 31. srpna. Termín opravných zkoušek a konzultací
žáků s příslušnými pedagogickými pracovníky stanoví ředitel školy na červnové
pedagogické radě.

4.

O termínu konání opravné zkoušky informuje třídní učitel písemně zákonného
zástupce žáka.

5.

Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím
daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
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6.

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci 1. nebo 2.
pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně
dozvěděl, nejpozději však do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat
ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném
předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do
14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.
Komisi pro přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného
předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. Komise je tříčlenná a tvoří ji:
a) předseda, kterým je ředitel školy, popř. jím pověřený učitel, nebo v
případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským
úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,
b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák
zařazen, popř. jiný vyučující daného předmětu,
c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné
vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro
základní vzdělávání.

7.

Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek
přezkoušení stanoví komise hlasováním. Vyjádří se slovním hodnocením nebo
stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným
způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci 1.
nebo 2. pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.

8.

O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.

9.

Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li
možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán
jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.

10. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním
vzdělávacím programem.
11. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví,
neprospěl.
12. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné
zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen
do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.
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13. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky
a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského
úřadu účastní školní inspektor.
14. Žákovi, který vykonal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední
opravné zkoušky v daném pololetí.
15. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu žákovi, který koná opravnou zkoušku :


Vykonání opravné zkoušky (třídní výkaz – poznámka)
Žák vykonal dne ……….. opravnou zkoušku z předmětu…. s prospěchem…..



Nedostavení se k opravné zkoušce ( třídní výkaz – poznámka)
Žák se bez řádné omluvy nedostavil k vykonání opravné zkoušky, čímž jeho
prospěch v předmětu…………. zůstává nedostatečný.

5.8 Výchovná opatření (§ 17, č. 48/2005 Sb.)
1. Opatření zpravidla předcházejí před snížením známky z chování a ukládá se, jestliže se
žák závažněji nebo méně závažně proviní proti ustanovením školního řádu a ostatním
pravidlům školy, zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití.
2. Výchovná opatření navrhuje třídní učitel po projednání s pedagogickým sborem v řádné
nebo v mimořádné pedagogické radě.
3. O udělení výchovného opatření rozhoduje ředitel.
4. Výchovná opatření (pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňské opatření) se udělují před
všemi žáky (ve třídě, v jídelně dětského domova, v tělocvičně atd.).
5.8.1 Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění
Pochvaly a jiná ocenění se udělují za mimořádný projev aktivity a iniciativy, za
záslužný nebo statečný čin a za dlouhodobou svědomitou práci.
Hodnocení žáků
1. Ředitel školy, třídní učitel nebo zainteresovaná osoba (ostatní vyučující, zaměstnanci
školy, sociální pracovnice) může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě
podnětu a po projednání v pedagogické radě udělit žákovi pochvalu nebo jiné ocenění za
mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin
nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.
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2. Udělení pochvaly se prokazatelným způsobem oznámí žákovi a jeho zákonnému zástupci
a zaznamená se do dokumentace žáka (ŽK, formulář pro pochvalu, katalogový list, třídní
výkaz a příslušné školní databáze).
3. Rozhodnutí o udělení pochvaly a jiného ocenění se může zaznamenat na vysvědčení za
pololetí, v němž bylo uděleno, na základě projednání a schválení pedagogickou radou.
Hodnocení žáků na akcích školy
1. Hodnocení žáků, kteří se účastnili na akcích školy, probíhá přímo na akci a následně i ve
škole před ostatními žáky, zaměstnanci školy, někdy v tisku či jinou veřejností (sponzory).
2. Hodnocení žáků je uskutečňováno verbálně (slovně) ve formě pochval nebo kárání,
písemným záznamem do ŽK a uvedením svého jména na nástěnce „cti“ (skokan roku),
hmotně (diplomem, odměnou) nebo poskytnutí odměny po dohodě s vychovateli rodinné
skupiny.
3. Hodnocení může být součástí známky z chování nebo jednotlivých předmětů.

5.8.2 Ukládání napomenutí a důtek
1. Porušil-li žák zásadním způsobem pravidla společenského a lidského chování mimo
vyučování, zaujmou učitelé vůči takovému chování etický postoj a využijí žákova
pochybení k pedagogickému působení na žáka, popř. i na další žáky.
2. Za přestupek se uděluje žákovi jen jedno opatření k posílení kázně.
3. Porušení povinností stanovených školním řádem nebo hrubé porušení pravidel chování
lze podle závažnosti žákovi uložit:
a) napomenutí třídního učitele - žák neplní školní povinnosti (např. pozdní
příchody, zapomínání školních potřeb či domácích úkolů),
b) důtku třídního učitele - drobné porušení školního řádu (např. opakované
pozdní příchody, časté zapomínání školních potřeb a domácích úkolů,
zatajování, lhaní, nevhodné chování ke spolužákům a zaměstnancům školy)
c) důtku ředitele školy - soustavné porušování školního řádu (např. neustálé
pozdní příchody, nepřipraven na vyučování, nenosí domácí úkoly,
opakované lhaní, drzé a vyzývavé chování ke spolužákům a zaměstnancům
školy, ignorování pokynů učitele, ničení školního majetku).
4. Třídní učitel, ostatní vyučující, zaměstnanci školy atd. neprodleně oznámí řediteli
školy závažné porušení povinností stanovených školním řádem.
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5. Třídní učitel na základě projednání v pedagogické radě uděluje napomenutí či důtku
třídního učitele.
6. Důtku ředitele školy lze udělit pouze po projednání a schválení pedagogickou radou.
7. Důtku ředitele školy podepisuje ředitel školy (zástupce ředitele) a žákovi osobně
předává před všemi žáky.
8. Uložení napomenutí či důtky se prokazatelným způsobem oznámí žákovi a jeho
zákonnému zástupci a zaznamená se do dokumentace žáka. (ŽK, formulář pro
napomenutí a důtku TU, ŘŠ), katalogový list, třídní výkaz a příslušné školní databáze).
9. Ředitel školy může podmíněně vyloučit žáka z akcí školy pro závažné porušení
povinností stanovených školním řádě (úmyslné hrubé slovní a fyzické útoky). Žák se
nebude zúčastňovat zájmových kroužků, školních akcí (exkurze, kulturní, pobytové či
sportovní akce), popř. nebude docházet do školní družiny.

HODNOCENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU SPECIÁLNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD
6.1 Hodnocení výsledků vzdělávání
Výsledky vzdělávání v základní škole speciální se hodnotí slovně. Hodnocení žáků v
základní škole speciální má vyjádřit míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň
samostatnosti žákovy činnosti.

6.2 Zásady hodnocení žáků v základní škole speciální
1. Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně - vzdělávacího procesu.
2. Hodnocení se provádí průběžně, na konci každého pololetí se vydává vysvědčení.
3. Činnost žáka v zájmových útvarech, které organizuje škola, se hodnotí dvěma stupni:
pracoval úspěšně, pracoval.
4. Nepovinné předměty se hodnotí analogicky jako předměty povinné.
5. Předmětem hodnocení jsou výsledky, jichž žák dosáhl ve vyučovacích předmětech v
souladu s požadavky učebních osnov nebo individuálního vzdělávacího plánu.
6. Žáci jsou hodnoceni i ve všech složkách výchovy, tj. hudební, tělesné, pracovní a
výtvarné. Posouzení rozumové složky výchovy je vyjádřeno v hodnocení jednotlivých
předmětů.
7. Při hodnocení pedagog zohledňuje zejména:
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a) druh a stupeň mentálního postižení žáka, jeho zdravotní stav a jeho individuální a
věkové zvláštnost, s akcentem na kultivaci žáka a rozvoj jeho schopností,
b) zda žák prokazuje chuť zapojit se do nabízených činností a snaží se zadanou práci
dokončit,
c) míru kooperace se spolužáky i pedagogy,
d) schopnost aplikace znalostí a dovedností získaných v minulosti při řešení konkrétního
problému,
e) plnění školních povinností.
Při slovním hodnocení může pedagog využít formalizované slovní hodnocení, které pak dále
konkretizuje.

6.3 Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
1.

Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a perspektivy
jeho výkonu, sféry jeho úspěchů a úspěšného uplatnění.

2.

Vyučující vytváří vhodné prostředí a příležitosti, aby žák mohl poučeně a objektivně
hodnotit sebe a svoji práci. Oba názory jsou průběžně konfrontovány.

3.

Učitel a žák na konci klasifikačního období společně hodnotí průběh výkonů žáka tak,
aby se shodli na výsledném hodnocení.

4.

Autonomní hodnocení se nesmí stát prostředkem nátlaku na učitele.

5.

Cílem je ideální shoda obou hodnocení tak, aby byla pro žáka motivační do dalšího
období.

6.4.1 Hodnocení žáků v povinných předmětech
1.

Výsledky vzdělávání žáka pracujícího dle programu „Škola dětem“ se hodnotí slovně
(dle § 51 odst.4 zákona 561/2004 Sb.).

2.

Slovní hodnocení by mělo odrážet výsledky, kterých žák dosáhl ve vyučovacích
předmětech v porovnání s individuálním vzdělávacím plánem, jenž pro něj byl sestaven.
Zároveň by se v něm měl odrazit stupeň žákovy samostatnosti při plnění úkolů.

3.

Učitel musí zohlednit stupeň mentálního postižení, jeho zdravotní stav a jeho
individuální i věkové zvláštnosti. Hodnocení se tak stává nedílnou součástí výchovně
vzdělávacího procesu žáka.

4.

Vysvědčení žák dostává na konci pololetí.
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Tabulka stupňů klasifikace – vzdělávací program ŠVP - ZŠS
Předmět
Čtení
Psaní

1.
Čte samostatně,
plynule a s
porozuměním
Píše samostatně,
čitelně a úhledně
Počítá přesně a

Matematika pohotově
Učivo dobře

Informatika zvládá
Prvouka
Základy
fyziky
Základy
chemie
Zeměpis
Přírodopis
Hudební
výchova
Výtvarná
výchova
Pracovní
výchova
Tělesná
výchova

Učivo chápe a
správně
reprodukuje
Učivo chápe a
správně
reprodukuje
Učivo chápe a
správně
reprodukuje
Učivo chápe a
správně
reprodukuje
Učivo chápe a
správně
reprodukuje
Má dobrý
hudební sluch i
rytmus, pěkně
zpívá
Je tvořivý a
zručný
Je tvořivý a
zručný
Je obratný a
snaživý
Učivo chápe a

Výchova ke
správně
zdraví
reprodukuje
Občanská
výchova

Učivo chápe a
správně
reprodukuje

2.

3.

Čte s pomocí a
částečným
porozuměním
Píše úhledně a
čitelně

Čte s pomocí

4.

Čte pouze
s trvalou
pomocí
Píše s pomocí Píše pouze
s trvalou
pomocí
Počítá s drobnými Počítá s
Počítá jen
chybami
pomocí
s trvalou
pomocí
Učivo zvládá
Učivo zvládá s Učivo zvládá
pomocí
jen s trvalou
pomocí
Učivu rozumí a na Učivo
Učivo zvládá
otázky správně
částečně
jen s trvalou
odpovídá
zvládá
pomocí
Učivu rozumí a na Učivo
Učivo zvládá
otázky správně
částečně
jen s trvalou
odpovídá
zvládá
pomocí
Učivu rozumí a na Učivo
Učivo zvládá
otázky správně
částečně
jen s trvalou
odpovídá
zvládá
pomocí
Učivu rozumí a na Učivo
Učivo zvládá
otázky správně
částečně
jen s trvalou
odpovídá
zvládá
pomocí
Učivu rozumí a na Učivo
Učivo zvládá
otázky správně
částečně
jen s trvalou
odpovídá
zvládá
pomocí
Rád zpívá, má
Rád zpívá a
Rád a se
dobrý rytmus
poslouchá
zájmem
hudbu
poslouchá
hudbu
Je tvořivý, pracuje Při práci
Při práci
s malou dopomocí vyžaduje
potřebuje
vedení
pomoc a
vedení
Je tvořivý, pracuje Při práci
Při práci
s malou dopomocí vyžaduje
potřebuje
vedení
pomoc a
vedení
Je méně obratný, Cvičí dle
Je méně
ale snaží se
svých
obratný, cvičí
možností,
s pomocí
snaží se
Učivu rozumí a na Učivo
Učivo zvládá
otázky správně
částečně
jen s trvalou
odpovídá
zvládá
pomocí
Učivu rozumí a na Učivo
Učivo zvládá
otázky správně
částečně
jen s trvalou
odpovídá
zvládá
pomocí
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5.
Učivo dosud
nezvládá
Učivo zatím
nezvládá
Učivo dosud
nezvládá
Učivo dosud
nezvládá
Učivo dosud
nezvládá
Učivo dosud
nezvládá
Učivo dosud
nezvládá
Učivo dosud
nezvládá
Učivo dosud
nezvládá
Dosud nemá
vztah k hudbě
Práce se mu
zatím nedaří
Práce se mu
zatím nedaří
Při cvičení
potřebuje
velkou pomoc
Učivo dosud
nezvládá
Učivo dosud
nezvládá
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Tabulka stupňů klasifikace – vzdělávací program č.j. 24035/97-22
1.
Čtení
Psaní
Počty

Čte samostatně
(plynule,
s porozuměním)
Píše samostatně
(čitelně a
úhledně)
Počítá přesně a
pohotově

2.

3.

4.

5.

Čte s pomocí
(s částečným
porozuměním)
Píše úhledně
(čitelně)

Čte s pomocí

Počítá
s drobnými
chybami
Učivu rozumí
(na otázky
správně
odpovídá)
Učivo zvládá

Počítá s
pomocí

Čte pouze
s trvalou
pomocí
Píše pouze
s trvalou
pomocí
Počítá jen
s trvalou
pomocí
Učivo zvládá
pouze
s trvalou
pomocí
Učivo zvládá
pouze
s trvalou
pomocí
Při práci
potřebuj
pomoc a
vedení
Je méně
obratný, cvičí
s pomocí

Učivo dosud
(ještě, zatím)
nezvládá
Učivo dosud
(ještě, zatím)
nezvládá
Učivo dosud
(ještě, zatím)
nezvládá
Učivo dosud
nezvládá

Píše s pomocí

Věcné učení

Učivo chápe a
správně
reprodukuje

Smyslová
výchova

Učivo dobře
zvládá

Pracovní a
výtvarná
výchova

Je tvořivý a
zručný

Je tvořivý,
pracuje s malou
pomocí

Při práci
vyžaduje
vedení

Tělesná
výchova

Je obratný a
snaživý

Je méně
obratný, ale
snaží se

Snaží se

Hudební
výchova

Má dobrý
hudební sluch i
rytmus, pěkně
zpívá
Učivo dobře
zvládá

Rád zpívá, má
dobrý rytmus

Rád zpívá a
poslouchá
hudbu

Učivo zvládá

Učivo zvládá
s pomocí

Nepovinný
předmět
Řečová
výchova

Učivo zvládá
částečně
Učivo zvládá
s pomocí

Rád (se
zájmem)
poslouchá
hudbu
Učivo zvládá
pouze
s trvalou
pomocí

Učivo dosud
nezvládá
Práce se mu
zatím nedaří
Při cvičení
potřebuje
velkou
pomoc
Dosud nemá
vztah k hudbě
Učivo dosud
nezvládá

Neklasifikuje se

6.5 Hodnocení žáků na vysvědčení
6.5.1 Zásady pro hodnocení chování ve škole
1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě
vyučují a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitelka školy v pedagogické radě.
2. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování
vnitřního řádu školy během klasifikačního období.
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3. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka,
k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření
byla neúčinná.
4. Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných
školou.
5. Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě.
6. Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informováni třídním učitelem a učiteli
jednotlivých předmětů:


průběžně prostřednictvím žákovské knížky,



na třídních schůzkách,



před koncem klasifikačního období,



okamžitě v případě mimořádného porušení školního řádu.

Klasifikace chování
a) Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě
vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě.
b) Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování, která stanoví řád
školy během klasifikačního období.
Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí
na vysvědčení stupni:
Stupeň 1 - velmi dobré
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení řádu školy. Má
kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních
podmínek pro vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští naprosto ojediněle.

Stupeň 2 – uspokojivé
Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo řádu školy. Zpravidla se
přes důtku třídního učitele (popř. ředitele školy) dopouští dalších přestupků, narušuje činnost
kolektivu, ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob nebo se dopouští poklesků v
mravním chování.
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Stupeň 3 – neuspokojivé
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování a ustanoveními
školního řádu. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dále dopouští takových závažných
provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova, bezpečnost a zdraví žáka i ostatních osob.
Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy.

6.5.2 Klasifikace vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech
Slovní hodnocení
Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jeho vývoji, ohodnocení
píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a
naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak
předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.
Stupně jsou popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve
vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů
školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku
žáka.
6.5.3 Celkové hodnocení žáka na vysvědčení
se vyjadřuje stupni:
a)

prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených
školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu
horším než 2 – chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů
stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je
hodnoceno stupněm velmi dobré,

b)

prospěl (a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem hodnocen(a) na vysvědčení stupněm prospěchu 5 odpovídajícímu slovnímu hodnocení

c)

neprospěl (a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem hodnocen(a) na vysvědčení stupněm prospěch 5odpovídajícímu slovnímu hodnocení

d)

nehodnocen (a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů
stanovených školním vzdělávacím programem na konci 1. pololetí.
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6.5.4 Hodnocení práce v zájmových útvarech
Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí na vysvědčení
stupni:
c) pracoval(a) úspěšně,
d) pracoval(a).
6.5.5 Postup do vyššího ročníku, opakování ročníku
1.

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech
povinných předmětů stanovených vzdělávacím programem, s výjimkou předmětů
výchovného zaměření stanovených vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl
uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v
rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v
rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

2.

Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do
dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním
termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.

3.

Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do
konce září následujícího školního roku. V období měsíce září, do doby hodnocení
navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.

4.

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo
druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně
dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele
školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel
školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od
doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.

5.

Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého
pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném
stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na
žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních
důvodů.

6.

Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého
pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného
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zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a
důvodů uvedených v žádosti.
7.

Uvádění doložky o získání základního vzdělání na vysvědčení

Po úspěšném dokončení desátého ročníku základního vzdělávání se na vysvědčení uvádí
doložka o získání stupně základního vzdělávání v tomto znění:
„Žák(yně) získal(a) základy vzdělání“.

6.6 Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách
6.6.1 Komisionální zkouška (§ 22, č. 48/2005 Sb.)
1. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci 1. nebo 2.
pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl,
nejpozději však do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o
komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy,
krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti
nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Komisi pro přezkoušení
jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje
komisi krajský úřad. Komise je tříčlenná a tvoří ji:
d) předseda, kterým je ředitel školy, popř. jím pověřený učitel, nebo v případě,
že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem
jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,
e) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák
zařazen, popř. jiný vyučující daného předmětu,
f) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné
vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro
základní vzdělávání.
2. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek
přezkoušení stanoví komise hlasováním. Vyjádří se slovním hodnocením nebo stupněm
prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a
zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci 1. nebo 2. pololetí se
žákovi vydá nové vysvědčení.
3. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
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4. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné
žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující
komisi náhradní termín přezkoušení.
5. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním
vzdělávacím programem.
6. Přezkoušením žáka není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.
7. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní
celkový prospěch a vydá žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky.

6.6.2 Opravná zkouška (§ 23, č. 48/2005 Sb.)
1.

Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali
ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných
předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.

2.

Žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným
zaměřením.

3.

Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu
stanoveném ředitelem školy tj. do 31. srpna. Termín opravných zkoušek a konzultací
žáků s příslušnými pedagogickými pracovníky stanoví ředitel školy na červnové
pedagogické radě.

4.

O termínu konání opravné zkoušky informuje třídní učitel písemně zákonného
zástupce žáka.

5.

Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím
daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.

6.

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci 1. nebo 2.
pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně
dozvěděl, nejpozději však do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat
ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném
předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do
14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.
Komisi pro přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného
předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. Komise je tříčlenná a tvoří ji:
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a) předseda, kterým je ředitel školy, popř. jím pověřený učitel, nebo v
případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským
úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,
b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je
žák zařazen, popř. jiný vyučující daného předmětu,
c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu
stejné

vzdělávací

oblasti

stanovené

Rámcovým

vzdělávacím

programem pro základní vzdělávání.
7.

Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek
přezkoušení stanoví komise hlasováním. Vyjádří se slovním hodnocením nebo
stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným
způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci 1.
nebo 2. pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.

8.

O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.

9.

Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li
možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán
jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.

10. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním
vzdělávacím programem.
11. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví,
neprospěl.
12. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné
zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen
do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.
13. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky
a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského
úřadu účastní školní inspektor.
14. Žákovi, který vykonal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední
opravné zkoušky v daném pololetí.
15. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu žákovi, který koná opravnou zkoušku :


Vykonání opravné zkoušky (třídní výkaz – poznámka)
Žák vykonal dne ……….. opravnou zkoušku z předmětu…. s prospěchem…..



Nedostavení se k opravné zkoušce ( třídní výkaz – poznámka)
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Žák se bez řádné omluvy nedostavil k vykonání opravné zkoušky, čímž jeho
prospěch v předmětu…………. zůstává nedostatečný.

6.7 Výchovná opatření (§ 17, č. 48/2005 Sb.)
1. Opatření zpravidla předcházejí před snížením známky z chování a ukládá se, jestliže se
žák závažněji nebo méně závažně proviní proti ustanovením školního řádu a ostatním
pravidlům školy, zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití.
2. Výchovná opatření navrhuje třídní učitel po projednání s pedagogickým sborem v řádné
nebo v mimořádné pedagogické radě.
3. O udělení výchovného opatření rozhoduje ředitel.
4. Výchovná opatření (pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňské opatření) se udělují před
všemi žáky (ve třídě, v jídelně dětského domova, v tělocvičně atd.).
6.7.1 Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění
Pochvaly a jiná ocenění se udělují za mimořádný projev aktivity a iniciativy, za záslužný nebo
statečný čin a za dlouhodobou svědomitou práci.

Hodnocení žáků
1. Ředitel školy, třídní učitel nebo zainteresovaná osoba (ostatní vyučující, zaměstnanci
školy, sociální pracovnice) může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě
podnětu a po projednání v pedagogické radě udělit žákovi pochvalu nebo jiné ocenění za
mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin
nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.
2. Udělení pochvaly se prokazatelným způsobem oznámí žákovi a jeho zákonnému zástupci
a zaznamená se do dokumentace žáka (ŽK, formulář pro pochvalu, katalogový list, třídní
výkaz a příslušné školní databáze).
3. Rozhodnutí o udělení pochvaly a jiného ocenění se může zaznamenat na vysvědčení za
pololetí, v němž bylo uděleno, na základě projednání a schválení pedagogickou radou.
Hodnocení žáků na akcích školy
1. Hodnocení žáků, kteří se účastnili na akcích školy, probíhá přímo na akci a následně i ve
škole před ostatními žáky, zaměstnanci školy, někdy v tisku či jinou veřejností (sponzory).
2. Hodnocení žáků je uskutečňováno verbálně (slovně) ve formě pochval nebo kárání,
písemným záznamem do ŽK a uvedením svého jména na nástěnce „cti“ (skokan roku),
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hmotně (diplomem, odměnou) nebo poskytnutí odměny po dohodě s vychovateli rodinné
skupiny.
3. Hodnocení může být součástí známky z chování nebo jednotlivých předmětů.

Poznámka:
Body týkající se spolupráce s rodiči či zákonnými zástupci žáků, jejich souhlasy, žádosti,
vyjádření, informovanost apod. bude škola plnit ve velmi omezené míře vzhledem
k podmínkám vyplývajících ze statutu školy při dětském domově a tedy jejich nedostupnosti.
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7.

SEZNÁMENÍ SE ŠKOLNÍM ŘÁDEM

Seznámení zaměstnanců:
a) Dne 25. 08. 2015 provedl ředitel školy Mgr. R. Pejša.
b) Podpisy zaměstnanců na zadní straně školního řádu.
c) Uloženo v ředitelně školy.
d) Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen
ředitel.
e) O kontrolách provádí písemné záznamy
Seznámení žáků:
a) Provede každý třídní učitel do 1 týdne po jeho vydání a pak vždy v prvním týdnu
nového školního roku.
b) Žáky, kteří do školy nastoupí v průběhu školního roku, seznámí třídní učitel do 1
týdne po nástupu.
c) Podpisy žáků na zadní straně školního řádu.
d) Uloženo v třídní knize.
Informace zákonných zástupců (vychovatelů) o vydání školního řádu a jeho obsahu:
a) Provede třídní učitel na schůzce v prvním týdnu školního roku
b) Podpisy zákonných zástupců (vychovatelů) na zadní straně školního řádu.
c) Uloženo v ředitelně školy.
Přehled právních předpisů, ze kterých školní řád vychází:
Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon).
Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné
školní docházky.
Vyhláška č. 147/2011 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
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8.

SCHVÁLENÍ ŠKOLSKOU RADOU

Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole byly schváleny
Školskou radou dne 28. 4 2015.

9.

ZVEŘEJNĚNÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU NA PŘÍSTUPNÉM
MÍSTĚ VE ŠKOLE

Školní řád byl vyvěšen na přístupném místě ve škole 1. 9. 2015.

10. ULOŽENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU
Školní řád je uložen v ředitelně školy.
K dispozici je na chodbě školy a www.detskydomovledce.cz
.

V Ledcích 1. 9. 2015

Mgr. Roman Pejša
ředitel školy
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Příloha 1 SANKCE ZA PORUŠOVÁNÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU

SANKCE ZA PORUŠOVÁNÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU
NTU napomenutí třídního učitel
DTU důtka třídního učitele
DŘŠ důtka ředitelky školy

Vysvětlivky:

Charakteristiky přestupků

Výchovná opatření

NEOMLUVENÁ ABSENCE
NTU
DTU
DŘŠ
2. stupeň z chování

1 hodina
2 hodiny
3 - 6 hodin
Svévolné opuštění školy
ZÁŠKOLÁCTVÍ

2. stupeň z chování
3. stupeň z chování + oznámení na soc. odbor

7 - 20 hodin
21 a více hodin

OPAKOVANÉ POZDNÍ PŘÍCHODY
3x za pololetí
4x za pololetí
5x za pololetí
6x za pololetí

NTU
DTU
DŘŠ
2. stupeň z chování
UŽITÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY

Kouření v budově a její blízkosti
Požití alkoholu
Přinesení alkoholu
Přinesení a nabízení alkoholu
Užití drogy
Přechovávání drogy
Přinesení a distribuce drogy

2. stupeň z chování
2. stupeň z chování
2. stupeň z chování
3. stupeň z chování
2. stupeň z chování + oznámení na soc. odbor
2. stupeň z chování + oznámení na soc. odbor
3. stupeň z chování + oznámení na soc. odbor
KRÁDEŽE
DŘŠ
2. stupeň z chování
3. stupeň z chování
2. stupeň z chování

Odcizení
Krádež
Krádež s vloupáním
Spoluúčast na krádeži

POŠKOZENÍ ŠKOLNÍHO MAJETKU
2. stupeň z chování + úhrada škody

Úmyslné poškození
Školní řád
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Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace
3. stupeň z chování + úhrada škody

Ničení

NEVHODNÉ CHOVÁNÍ
Nesplnění pokynu
Slovní útoky
Hrubé slovní útoky
Fyzické útoky
Vyhazování předmětů z oken
Pokřikování z oken
Ohrožení majetku školy
Záměrné zdržování se v prostorách
šaten, toalet

DTU
DŘŠ
2. stupeň z chování
3. stupeň z chování
DŘŠ
DŘŠ
2. stupeň z chování
DŘŠ

NEPLNĚNÍ ŠKOLNÍCH POVINNOSTÍ
Občasné zapomínání
Opakované zapomínání (ŽK, pomůcky)
Opakované nevypracování DÚ

NTU
DTU
DŘŠ

Opakované nevypracování DÚ do více
předmětů

2. stupeň z chování

POUŽÍVÁNÍ VĚCÍ, KTERÉ NESOUVISÍ Z VÝUKOU
Zapnutý zvuk u mobilního telefonu
nebo manipulace s ním

NTU - okamžité odejmutí přístroje, vrácení po
vyučování

Opakovaně zapnutý zvuk u mobilního
telefonu nebo manipulace s ním
Použití přehrávače a sluchátek

2. stupeň z chování
NTU - okamžité odejmutí přístroje, vrácení po
vyučování

Opakované použití přehrávače a
sluchátek
Pořizování a záznamů a nahrávek za
pomoci audiovizuální techniky (včetně
mobilního telefonu).

2. stupeň z chování
2. stupeň z chování
PODVODY
DŘŠ
2. stupeň z chování
2. stupeň z chování

Přepisování známek
Opakované přepisování známek
Opravy v omluvném listu

Při porušení školního řádu předává vyučující podklady třídnímu učiteli, ten určí druh
výchovného opatření a předá žákovi písemné vyrozumění. Ten je povinen předat tiskopis
rodičům k podpisu a neprodleně vrátit třídnímu učiteli k celkové evidenci kázeňských opatření.

Školní řád
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