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HlavaI.

Všeobecnáustanovení

Čl.1 Vyučovánízačínáv 8:00hodinařídísepevnýchrozvrhem
Čl.2 Hlavnívchodseprožákyotvíráv 7:40hod.
Čl.3 Vchoddorannídružinyseotvíráv 6:30azavíráv 7:25.
Čl.4 Veškolníbudovělzepobývatnejdéledo19tihodin,pokudředitelškoly

              neurčíjinak.
Čl.5 Vstupdoškolyprovšechnynávštěvyvč.rodičůjejenhlavním vchodem

           s nutnostízapsánísedoknihynávštěv.
Čl.6 Ve vnitřním ivnějším prostředíškolysenekouří.
Čl.7 Sekretariátškolymáúředníhodinyprožákydenněovelképřestávce.
Čl.8 Vstup do školy je zakázán osobám pod vlivem alkoholu čijiných
           návykovýchlátekaosobám v silněznečištěném oblečení.

HlavaII.



Právažáků

Čl.1Žákmáprávonavzděláníaúčastvevýucedlestanovenéhoučebního
          plánu,rozvrhuhodinaškolskéslužbypodlezákonač.561/2004Sb.(dále
          jenškolskýzákon)
Čl.2 Žákmáprávozakládatsamosprávnéorgányapracovatv nichpodlepísm.
          d)odst.1§21školskéhozákona.
Čl.3 Žákmáprávonavyjádřenívlastníhonázoruvevěcech,kterésehotýkají,
          vyjadřovat se musí přiměřenou formou,která neodporuje zásadám
          slušnostiadobrého společenského soužití.Máprávo sdělitsvůjnázor
          třídnímu učiteli,ostatním vyučujícím a pracovníkům školy,výchovnému
          poradci,zástupci řediteleařediteliškoly.
Čl.4 Žákmáprávonaochranusvéhofyzickéhoaduševníhozdraví,naochranu
        před šikanou,rasismem a netolerancí,na ochranu před fyzickým a
          psychickým násilím,nedbalým zacházením,před sociálněpatologickými
          jevy.Má právo na využitípreventivních programů,které mu slouží
          k poskytovánípotřebnépodporyvezmíněnýchoblastech.Máprávona         
ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání,před kontaktem  s
          narkotiky, psychotropními látkami a dalšími látkami, které mohou
          negativněovlivnitjehovývoj.
Čl.5 Žákmáprávovyžádatsiodučiteleinformaceokritériíchadůvodech
          hodnocenísvýchvýkonů.
Čl.6 Žákmáprávosivyžádatnaučitelíchinformaceaodpovědinaproblémy,
          se kterými si nedokáže poradit sám,využít pohovor s výchovným
          poradcem,školním psychologem avedením školy.
Čl.7 Žákmáprávosezdvořilouformou obracetnaučiteleavedeníškolyse
          svýmipřipomínkami,návrhyastížnostmi,přičemžjejichvyjádřením musí
          býtvěnovánapozornostodpovídajícíjejichvěkuastupnivývoje.
Čl.8.V případěabsencesižákmůževyžádatpomocvyučujícího,kdyžnerozumí
          učivu nebo potřebuje doplnitsvé znalostiv rámcikonzultačních hodin,
          případnědleindividuálnídomluvy.
Čl.9 O přestávkáchmohoužácihrátdlerozpisustolnítenis,využívatterasy,
          případněihernyadalšírelaxačníprostory.
Čl.10 Žák má právo na osvěženípřiměřeným množstvím tekutin iběhem
          vyučovacíhodiny,pokudtoumožňujecharakterpracovnyčičinnosti.
Čl.11 Žák má právo na poskytováníučebnic,učebních textů a základních
          školních potřeb podle§ 27 školského zákonaapodle§ 6 vyhláškyo
          základním vzděláváníč.48/2005Sb.v platném znění

HlavaIII

Povinnostižáků



Čl.1 Žácijsoupovinniřádnědocházetdoškolyařádněsevzdělávat.Jsou
           povinniúčastnitse výukypodle rozvrhu hodin.Nepřítomnostve škole
           můžebýtomluvenajenpronemocneboz vážnýchrodinnýchdůvodů.
Čl.2 Základním komunikačním dokumentem mezirodinouaškolouježákovský
           zápisník–ŽZ(v1.ročníkužákovskáknížka-ŽK).Žákjepovinenhonosit
           denně a na požádáního předložitzaměstnanciškoly.Přizapomenutí
           ŽZ (ŽK) má povinnost tuto skutečnost nahlásit vyučujícímu 1.
           vyučovacíhodiny. Každé pondělímá  žák podepsaný ŽZ (ŽK) od
           zákonnýchzástupců.
Čl.3 Žácijsoupovinnidodržovatškolnířád,předpisyapokynyškolyk ochraně
          zdravíabezpečnosti,s nimižbyliseznámeni.
Čl.4 Žácijsou povinniplnitpokynypedagogických pracovníků a dalších
           zaměstnancůškoly.
Čl.5 Žácijsoupovinnichránitsisvézdravíazdravíspolužáků.Nesmípřivodit
         takovou situaci,která by zdravíohrožovala.Jsou povinninahlásit
           bezodkladněsvůjúrazneboúrazjinéhožáka.
Čl.6 Žácipřicházejídoškolyvhodněačistěupraveniaoblečeni.
Čl.7 Naprvníhodinu přicházejížáciv 7:40hod. Vetříděmusíbýtnejpozději
           v 7:55hod.Vstupdoškolyjeod7:55hod.uzavřen.Příchoddoškolypo
           tomtočase hod.jebránjakopozdnípříchod(neplatíuzávažnýchpředem
           omluvenýchpřípadů).
Čl.8 Začíná-li vyučováníjindynežprvníhodinu,jdou ke svým třídám až
           po skončení předchozí hodiny. O přestávce mezi dopoledním a
           odpoledním vyučováním -žácimimovymezené prostory(PC učebnaa
           ŠJ)-veškolenesetrvávají.
Čl.9 Žáciopouštíškoluneprodleně,jencosenaobědvají.
Čl.10 Naodpolednívyučovánípřicházejížáci10minutpředzahájením výuky
        dodanéučebny,pokudnenístanovenojinak.
Čl.11 Svrchníoděvodkládajív šatně a přezouvajíse zde,dodržujísystém
            používáníschodišť.
Čl.12 V šatnách se žácizdržujípo dobu nezbytně nutnou na převlečenía
            přezutí,  udržujípořádek,nekonzumujízde potraviny a nápoje.Do
            prostoru šaten v průběhu vyučování vstupují jen v nezbytných a
            odůvodněnýchpřípadechv doprovodutřídníslužby.
Čl.13 O přestávkách lze na chodbách hrátstolnítenis,příp.klidné hry
            s měkkým (nikolitenisovým)míčkem.Připorušenívýše stanovených
            pravidel je dozor oprávněn sjednat okamžitou nápravu podle
            momentálnísituace a podle vlastního uváženíomezit,popř.ukončit
            činnostpříslušných žáků,dočasně zabavitpředměty,jejichž požívání
            nenív souladus tímto řádem,požadovatčirealizovatpotrestánížáka.
            K obdobnémupostupujeoprávněnkterýkolivzaměstnanecškoly,který
            je přítomen problémové situaci.O přestávkách je žákům zakázáno
            zdržovatse v mezipatrech,sedětnaschodištiaposedávatnatělesech
            ústředníhotopení.            

Čl.14 Činnostopřestávkáchsižácinaplánujítak,abyv učebněbylivčas,byli
                pozazvonění nasvém místě aměli na lavici připravené všechny



                 pomůckyvč.ŽZneboŽK.
Čl.15 Navýukupřicházejížácipřipravenidlepokynůvyučujícího.
Čl.16 Přiavizováníhlášeníškolníhorozhlasu(gong)sežáciokamžitěztišía
            vyčkajív klidudoskončeníhlášení.
Čl.17 Potraviny (včetně nápojů) konzumujížácive třídách,případně na
            terasách,v doběobědaveškolníjídelně.
Čl.18 Žákům je zakázáno nošeníjakýchkoliv předmětů (s výjimkou
            hygienických)natoalety(zápalky,zapalovače,fixyapod.)

Čl.19 Žáciudržujípořádek na svém místě a ve třídách v průběhu celého
                 vyučování.Odpovídajízaučebnuasvěřenépomůckyvčetnězapůjčených
                 učebnic (platípovinnostmítučebnici,žák.knížku a případně isešity
                 podlepokynůvyučujícíchv obalu).

Čl.20 Přizaviněném poškozeníjakéhokolivvybaveníškolyježák(popřípaděi
          prostřednictvím rodiče) povinen zajistit opravu, finanční náhradu.
            V tomto případě nebude žák postihován kázeňským trestem.Při
            úmyslném poškozenímajetkuškolybudežákvždypotrestánikázeňsky.
Čl.21 Žácimajízakázánobezpříméhodozoruučitelůmanipulovats elektrickou
          instalací,topením,uzávěryvodyadalším zařízením.
Čl.22 V průběhuvyučovánínesmížákopustitbezvědomíučiteleprostortřídya
          školy.Žácimohoubýtběhem vyučováníuvolněnizeškolypouze,pokud
            si je rodiče osobně vyzvednou ze školy. Ve výjimečném případě
           (nemohou-lisidítěvyzvednout)budežákuvolněnnazákladěpísemné
            žádosti.
Čl.23 Z bezpečnostních důvodů uvolní učitel žáka na toaletu jen ve
           výjimečném případě.
Čl.24 Prvnídenposkončeníabsencepředložížákbezodkladnětřídnímuučiteli
          písemnouomluvenkuv ŽZneboŽK.
Čl.25 Žácinevstupujíbezvyzvánídosborovny,kabinetů,kancelářeškolyado
          ostatních prostorškoly(např.terasy,tělocvičny,pracovnyvýpočetní         
techniky.
Čl.26 Poskončenívyučováníuklidížácidlepokynůučiteleučebnuazvednou
          židlenastoly,v lavicíchnicnezůstaneaodcházejípodvedením učitele
          došaten.
Čl.27 Obědvajícíseřadídozástupuadanýučiteljeodvádídofrontynaoběd,
          kdeukázněněčekají.Ostatníneprodleněopouštějíbudovuškoly,pokud
         nejdoudohernynebonemajídomluvenoukonzultacis vyučujícím.
Čl.28 PoskončenívyučováníaodchodudošatenajídelnyvyužívajíWCpouze
          v přízemí.
Čl.29  Žákům nenídovoleno nositdo školyvěci nepotřebné k vyučování,
          předměty s vysokou pořizovacíhodnotou a většífinančníobnosy.Při
          ztrátě neboodcizenítěchtopředmětůneposkytuješkolanáhradu.
Čl.30 Mobilnítelefonymusípřivyučování(tzn.:odzačátkudojehoskončení)
          zůstatvypnutyamusíbýtuloženy v aktovce.Jezakázánonabíjetmobilní
          telefonyv prostorách školy.Nošenímobilníchtelefonůdobudovyškola
          obecněnedoporučuje.
Čl.31 Veškole,v jejím areáluapřiškolníchakcíchjezakázáno:

a)pitíalkoholu,kouřeníapožívánínávykovýchlátek
b)nošení,distribucenávykovýchlátekvčetněalkoholuacigaret
c)nošeníamanipulaces věcmiohrožujícímizdraví,bezpečnostadobré



           mravy
d)znečišťováníodpadky,papíryajinýmipředměty

       e)jakékoliprojevováníšikany,netolerancearasismu
       f)voděníauvazovánípsů

g)hlučnéavulgárníchování
h)ježděnínakolečkovýchbruslích,skateboarduaobdobném pohyblivém

            sportovním náčiní
Čl.32 Žácidodržujípravidlaslušnéhochování,vyvarujísedrzýchanevhodných

             projevůvůčivšem zaměstnancům školyaostatním žákům.
Čl.33 Během vyučovánížácinenarušujíprůběh výuky a respektujíprávo
          ostatníchžákůnerušeněsevzdělávatv souladusezásadami,cíliaprávy
          uvedenýmiv§2a§21školskéhozákona.
Čl.34 Žáciběhem vyučovánínežvýkají,žvýkačkynelepínanábytek,talířeana
          jinépředmětyavybaveníškoly.
Čl.35 NahodinyTvsežáci1.– 4.ročníku převlékajívetřídě,pokud není
          domluvenojinak,od5.ročníkuv šatnáchtělocvičen.
Čl.36 Přiakcích mimo školu (OVK,LVVZ,výletyapod.) platí analogicky
           ustanovení školníhořádu.
Čl.37 Připorušeníškolníhořádupodlepředchozíhobodumápříslušnýučitel
          právovyloučitžákaz akceavyzvatjehorodiče,abyhodopravilidomůna
          vlastnínáklady.
Čl.38 Žákům je zakázáno otvírat okna,pokud nenív místnostipřítomen
          vyučující,vyklánětsez okenacokoliz nichvyhazovat.
Čl.39 Žákům je výslovně zakázáno pořizovatzvukový čiobrazový záznam
          pedagogůaostatníchpracovníkůškolybezjejichsouhlasu.
Čl.40 Přestávkumezidopoledním aodpoledním vyučováním lzetrávitv budově
          pouzev prostoráchškolníjídelny,kdejezajištěnidozor.
Čl.41 Na základě výsledků dotazníkového šetřenílze zkrátitpřestávku mezi
          dopoledním aodpoledním vyučováním na30min.,pokudtozezdravotních
          důvodů neomezuje žádného žáka dané skupiny. Potom odpolední
          vyučování daného předmětu začne po příchodu tohoto žáka, ve
          výjimečnýchpřípadech(pouzeupředmětů,kdeto lze– např.ZVv,PB
          atd.)pozdějšípříchodžákabudekompenzovánjehopozdějším odchodem.

HlavaIV

Právaapovinnostižákovskéslužby

Čl.1 Vyžadujenaspolužácíchdodržovánípořádkuvetřídě.
Čl.2 Pracujedlepokynů(třídního)učitele(mytítabule,rozdávánísešitůapod.)



Čl.3 Nazačátkuhodinyoznámíučiteli,žetřídatutohodinuv učebněkončí.
Čl.4 Během vyučováníurčenížácipřenášejíz pracovnydo pracovnytřídní

                knihu.
Čl.5 zrušen(povinnostišatnářů)
Čl.6 Nedostaví-liseučiteldotřídypětminutpozazvonění,oznámítoslužba

             (příp.ijinýžák)dokancelářezástupceředitelenebodoředitelny,v krajním
               případědosekretariátuškoly.

HlavaV

Právazákonnýchzástupců

Čl.1 Zákonnízástupcinezletilýchžáků(dálejenrodiče)majíprávo:
a)prosvédítěsivybratškolu,kterájim nejvícevyhovuje
b) nainformaceoprůběhuavýsledcíchvzdělávánísvýchdětí(vrámci
      třídníchschůzek,konzultačníchhodin,příp.podohoděs vyučujícím i



      v jiném čase).
c)volitabýtvolendoškolskérady
d) kandidovatjakozástupcijednotlivýchtříddoSRPŠazderozhodovat
      dlestanovSRPŠ
e) vyjadřovatse ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných
záležitostí     vzděláváníachovánísvýchdětí
f)žádatouvolněnížákaz vyučovánípřidodrženítěchtopravidel:

- uvolněnína jeden aždva dnyposkytujetřídníučitelna základě
          písemnéžádostinaformátuA4

              - uvolněnína vícednů poskytujeředitelškolyna základě písemné
                        žádosti na předepsaném tiskopisu zasílaném prostřednictvím
                        třídního učitele vedeníškoly s dostatečným předstihem,aby bylo
                        možnožádostposoudit

čl.2 Dalšíprávatýkajícísespecifikvevzdělávánížákůstanovíškolskýzákon.
(vizpříloha)

HlavaVI

Povinnostizákonnýchzástupců

Rodičejsoupovinni:
Čl.1 Zajistit,abyjejichdětidocházelyřádnědoškoly.
Čl.2 Navyzvánířediteleškolyseosobnězúčastnitprojednánízávažnýchotázek
           týkajícíchsevzděláváníachovánísvéhodítěte.
Čl.3 Informovatškoluozměnězdravotnízpůsobilosti,zdravotníchobtížích
           dítěte nebojinýchzávažnýchskutečnostech,kterébymohlymítvlivna
           průběh vzdělávání.



Čl.4 Oznamovatškoleúdajepodle§28odst.2a3školskéhozákona(osobní
          údajeproškolní matriku)adalšíúdaje,kteréjsoupodstatnéproprůběh
          vzdělávánínebobezpečnostdítěte.
Čl.5 Minimálně 1x týdně zkontrolovatv elektronické ŽK (EŽK)v systému
          „Bakalaři“průběžnouklasifikaciastvrditjisvým podpisem vŽZ(ŽK).
Čl.6 Dokládatnepřítomnostdítětevevyučovánív souladus nížeuvedenými
           pokyny:

a)je-lidůvodnepřítomnostiznám předem,informujerodičžákatřídního
       učitelepředzapočetím absence

b)požadují-liuvolnitrodiče žáka v průběhu vyučování,může škola
       vyhovět,pokudsirodičedítěvyzvednouosobněnebovevýjimečných
       případechmohoužáciodejítsami,požádají-liototouvolněnípísemně

napředepsaném formuláři
c) v případě absence je povinností rodičů žáka oznámit do tří

        kalendářních dnů škole důvod nepřítomnosti;v zájmu bezpečnosti
        dítětedoporučuješkoladoložitdůvodynepřítomnostijiždříve.

         d) poskončeníkaždénepřítomnostidítěteveškolejetřebazapsatdo
                 žákovskéknížkyomluvenkutak,abyjižákmohl1.den, nejpozději
                 pak 3.den po absencis přesným vymezením jejídélky (při
                 vícedenní absenci datum, při jednodenní absenci počet
                 zameškaných hodin) doložit ve škole, pozdější omluvy jsou
                 v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné“; v odůvodněných
                 případech může škola požadovat lékařské potvrzeníčijinýúřední
                dokladpotvrzujícídůvod nepřítomnostižáka
Čl.7 Rodičům je zakázáno vodění a uvazování psův areálu školy(z
           bezpečnostních důvodů je zakázáno uvazování psů bez náhubku
           k zábradlípřed školou),ježděnína kolečkových bruslích a obdobném
           pohyblivém sportovním náčiní.

Čl.8 V případěvýskytu všíahnidudítěte zákonnýzástupce neprodleně
                informuje o této skutečnostivedeníškoly.Zároveň zákonný zástupce
                zajistíudítěteodvšivenítak,abybylyodstraněnyjakvši,takhnidy.Dítě
                semůževrátitdoškolníhokolektivuažpokompletním odvšivení.

Čl.9 Připodezřenínavýskytvšívetříděnebopooznámení–vizčl.8provede
                vyškolenýpracovník(zdravotníkprozotavovacíakce)rannífiltr,v případě
                výskytuobtížnéhohmyzuaparazitůvyplývajícíz§55-§57zákonač.
                258/2000 Sb.,o ochraněveřejného zdravívyrozumío této skutečnosti
               školazákonnéhozástupceatenjepovinensidítěneprodleněvyzvednout.

HlavaVII

Povinnostiučitelůavychovatelů

a)všeobecné

Čl.1 Učitelépřicházejídoškoly30minut,vychovatelé20minut(ráno10min.)
          předzahájením své pedagogicképovinnosti.Vesborovněseseznámíse
          suplováním adalšími informacemi.Jsoupovinnisedůkladněseznámit
          s týdenním plánem atutoskutečnostpotvrditpodpisem.
Čl.2 Učiteléchodídovyučovacíchhodinvčas(sezazvoněním zavírajídveře
           pracovny)ahodinukončípozazvonění,snažísenepřetahovat.



Čl.3 Učitelévykonávajídozordleplánu,dbajínaukázněnýpohybžákůpo
           chodbách,slušnéchovánívetřídáchanapřezouvání.
Čl.4 Třídníknihu (TK)ve sborovně vyzvedává učitel1.vyuč.hodiny, po
           skončenívyučováníjidosborovnyodnášíučitelposlednívyuč.hodiny.
           ZápischybějícíchžákůažákůnemajícíchŽKprovedevyučující1.hodiny,
            ostatnídocházkukontrolujíapříp.doplňují-zrušeno.Do elektronické
           TK (ETK)všichnivyučujícízapisujíhnedvevyuč.hodiněakaždýtýden
            kontrolujívšechnysvézápisyapříp.doplňují.
Čl.5 Učitelům jezakázánoposílatžákydosborovny.

Čl.6 Má-liučitelpohotovostanesupluje,musíbýtkdykolivk dispozicive          
 vlastním kabinetě,sborovněnebovesvétřídě.

Čl.7 Přisuplováníjetřídav pracovněpodlesvéhorozvrhu.
Čl.8 Pomůckysiučitelpřipravíavyzkoušípředem,vydávájeurčeným žákům o
           přestávce.Vstupdokabinetuv nepřítomnostiučitelenenípovolen.

Čl.9 Vyučujícívšech předmětů (zejména TV,PČ a laboratorních prací)
                dbajína zajištěníbezpečnostiprácežáků.

Čl.10 V případěúrazuponezbytném ošetřenížákazapíšíudálostdoknihyúrazů
            vesborovně.Pokudúrazvyžadujenepřítomnostžákaveškole,vyučující
            vyplní„Záznam oúrazu“.Zapisujíseiúrazy,kterésestaly mimobudovu
            školy,v průběhu exkurzí,návštěvdivadel,vycházek,ŠVP a LVVZ atd.
            V tomtopřípaděseúrazoznámíškoletelefonickyaponávratusezapíše.
Čl.11 Všechnyzměnyv rozvrhu,činnostmimoareálškoly,exkurze,vycházky
            apod.delšínež1vyuč.hodinujenutnopředem dohodnouts ředitelstvím
            školyatodo15tihod.vestředu,abyjebylomožnozařaditdotýden.
            plánu.JednohodinovévycházkyzapisujeTUpředem doknihyvycházekv
            kancelářizást.ředitele.
Čl.12 Učiteldohlédneposkončeníkaždévyuč.hodinynaúklidlavicatřídy,
            umytítabule a na zavřeníoken.Po poslednívyuč.hodině v dané
            pracovněnavícnasprávnéumístěnížidlí.
Čl.13 Učiteldbá,abysevetřídáchzbytečněnesvítilo.
Čl.14 Po poslednívyuč.hodině učitelodvádížákydo šaten.(zrušeno:a
            dohlédnenazamčeníšatny.
Čl.15 Učitelédbajínapořádekvesborovně,kabinetechapracovnách.
Čl.16 Učitelodpovídá zastavainventářsvépracovny.Sám neprodleněhlásí
           vznikléškodyapodohoděs vedením školyuplatňujenáhraduškod.
Čl.17 Nepřítomnostveškolepronemocnebojinouzávažnoupříčinuhlásíučitel
           řediteliškoly,v jehonepřítomnostizástupciředitele(úvodníinformacilze
           nechatinazáznamníkunejpozdějido7:15danéhodne).Nejpozdějiden
           před ukončením neschopnosti(do 12:00 hod.)oznámítuto skutečnost
           sekretariátuškoly.
Čl.18 O případné uvolněníz vyučování(návštěva lékaře apod.) je nutné
           v předstihu požádatředitele školy.Návštěvy u lékaře sjednajípokud
           možnomimosvoupřímouvyuč.povinnost.
Čl.19 Učitelijezakázánofyzickyapsychickytrestatžáky.
Čl.20 Všichnijsoupovinniplnitvšechnyúkolyuloženétýdenním plánem,školním
           řádem iúkolyvyplývajícíz usnesenípedagogickýchradsvědomitěavčas.

Čl.21 Veškerédopisy,podkladypro dopisy,hlášení,přihlášky,informacepro
                rodiče atd., které dál zasílá vedení školy, předává příslušným
                osobám (vedeníškoly)čidosekretariátuškolyvždyv elektronicképodobě



                (písmoArial,velikostpísma12,řádkováníjedenapůl).
Čl.22 Pokudučitelvevýjimečnýchpřípadechuvolnížákav průběhuvyučovací

                hodiny na WC,zapíše to do zápisového archu (součástkázeňského
                sešitu).

Čl.23 KaždývyučujícízapisujeznámkydoEŽK(vč.„váhy“–vizklasifikačnířád),
               v 1.ročníkudoŽKmax.do2pracovníchdnů.

Čl.24 Všichnivyučujícízodpovědnězapisujípříp.prohřeškyžákůdokázeňských
                sešitůvedenýchv elektronicképodobě(nasíti)vč.údajůokrátkodobém
                opuštěnítřídyv průběhuvyučování(napři.WCatd.)

Pozn.:VýšeuvedenébodysetýkajíivychovatelekŠD.

b)třídníchučitelů

Čl.1 Třídníučitel(TU)organizujetřídnickéhodinyazapisujejedo ETKdle
            dohodnutýchpravidel.
Čl.2?Předmětyajménaslužbymusíbýtv TKnapsánajižv pondělípřed          
 vyučováním.
Čl.3 PečlivěvedeETK,třídnívýkaz,katalogovélistyaostatnípředepsanou
            dokumentaci. 
Čl.4 Vede evidenciučebnic žáků své třídy,upevňuje kázeňské a hygien.
            návykyžáků.
Čl.5 Pravidelněkontrolujedocházkužáků,omluvenéapřípadněneomluvené
            hodiny vyznačív ETK.Neomluvené hodiny oznámíneprodleně vedení
            školyarodičům.V případěnepřítomnostižákačtvrtýdenbezomluvyje
            povinenkontaktovatrodiče.Přinevěrohodnostiomluvenekčičasto se
            opakujících krátkodobých absencímá právo vyžadovatpo souhlasu
            odvedeníškoly   lékařsképotvrzeníčijinýúřednídoklad(otomtomusí
            informovatpísemněrodiče).
Čl.6 Koordinujepráciostatníchučitelů vetřídě,zejménasledujeklasifikaci
            svýchžáků, plánováníčtvrtletníchpracíadocházkužákůnavolitelné
            předměty.
Čl.7 Řešívýchovné problémyžáků ve své třídě,přivětších spolupracuje
            s výchovným poradcem,psychologem avedením školy.
Čl.8 Spolupracujesrodiči,řešís nimivýchovnéproblémy,včasjim oznamuje
           zhoršenýprospěch.Všem žákům předáčtvrtletníapololetnívysvědčení
           (případněvýpisz vysvědčení), napředepsanýchtiskopisechjim oznamuje
           udělenípochvalčikázeňských postihů.Všechnytyto dokumentysám
           zpracováváatiskne.
Čl.9 Vedepečlivouevidencipovolenýchuvolněnížákůz vyučováníběhem šk.
          roku(Žádostirůznýchorganizacíouvolněnímusíbýtpodepsányrodiči).
           Žádostouvolnění,okterérozhodujeředitelškoly,musíbýtnapsánana
          předepsaném tiskopisuasesvým vyjádřením jiosobněneodkladněpředá
           řediteliškoly(přijehonepřítomnostizást.ředitele).
Čl.10 Spolupracujes třídnísamosprávou(předseda,šatnáři,nástěnkáři,péčeo
           TKatd.)akontrolujejejichčinnost.
Čl.11 Dávásouhlask uvolněníz vyučování(zeškoly)zaúčelem návštěvylékaře
           atd.popředchozím písemném požádánírodičůnapředepsaném tiskopisu.
           Totosetýkáiplánovanéabsencenaodpolednívyučování.



Čl.12 Vede evidencio žácích v elektronické podobě v systému „Bakaláři“a
            zodpovídázajejichsprávnost.

HlavaVIII

Klasifikačnířád

Čl.1 Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno
                 klasifikačním stupněm (dále jen "klasifikace"),pouze v odůvodněných
                 případechslovním hodnocením.

Čl.2 Výchovnýmiopatřenímijsou pochvalynebo jiná oceněnía kázeňská
                 opatření.(zrušeno)

Klasifikacesezaznamenávádosystému„bakaláři“(EŽK),v 1.ročnícícha
                vojedinělýchpřípadechidoŽK.DoEŽKsezapisujíivýchovnáopatření–
                 pochvaly,jináoceněníakázeňskáopatření.

Čl.3Hodnoceníkázeňskýchprohřeškůmusíbýtspravedlivéaobjektivně             
srovnatelné.

Čl.4 Zvláštěhrubéslovníaúmyslnéfyzickéútokyžákavůčipracovníkům školy
                neboškolskéhozařízenísevždypovažujízazávažnéprovinění.



Čl.5 Ředitelškolymůže na základě vlastního rozhodnutínebo na základě
                podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v
                pedagogickéraděudělitpochvalunebojinéoceněnízamimořádný               
projevlidskosti,občanskéneboškolníiniciativy,záslužnýnebostatečný               čin,
dlouhodobou reprezentaci školy nebo za dlouhodobé výborné studijní
                výsledky.Tatopochvalaseuvádíinavysvědčení.

Čl.6 Třídníučitelmůže na základě vlastního rozhodnutínebo na základě
                podnětu  ostatních vyučujících žákovipo projednánís ředitelem školy
                udělitpochvalunebojinéoceněnízavýraznýprojevškolníiniciativynebo
                zadéletrvajícíúspěšnoupráci.

Čl.7 Připorušenípovinnostístanovenýchškolním řádem lzepodlezávažnosti
                tohotoporušenížákoviv průběhupololetíuložit:

a)napomenutítřídníhoučitele
                b)důtkutřídníhoučitele
                c)důtkuřediteleškoly(=podmínečná2z chování)

Čl.8 Kritériapro jednotlivéstupněklasifikacechováníjsounásledující:
a)Stupeň1(velmidobré)Žákuvědoměledodržujepravidlachování a

                     ustanovení školního řádu školy. Méně závažných přestupků se
                     dopouštíojediněle.Žák je však přístupný výchovnému působenía
                     snažísesvéchybynapravit.
                b)  Stupeň2(uspokojivé)Chovánížákajevrozporuspravidlychování a
                     s ustanovenímiškolního řádu školy. Žák se dopustí závažného
                     přestupku protipravidlům slušného chovánínebo vnitřnímu řádu
                     školy; nebo se opakovaně dopustíméně závažných přestupků.
                     Zpravidla se přes důtku třídního učitele dopouštídalších přestupků,
                     narušuje výchovněvzdělávacíčinnostškoly.Ohrožujebezpečnosta
                     zdravísvoje nebojinýchosob.
               c) Stupeň3(neuspokojivé)Chovánížákaveškolejevpříkrém rozporu
                     s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných
                     přestupků protiškolnímu řádu nebo provinění,že je jimivážně
                     ohroženavýchova nebobezpečnostazdravíjinýchosob.Záměrně
                     narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávacíčinnostškoly.
                    Zpravidlasepřesdůtku řediteleškolydopouštídalšíchpřestupků.

d) Základnípravidlapronejčastějšíprohřeškyjsouorientačněstanovena
                  v tabulce,dlezávažnostiprohřešku adanýchokolnostílzeposuzovat
                  individuálně.

Početpoznámek
v ŽK

(kázeňském
sešitě)

Napomenutí
TU

Důtka
TU

DůtkaŘŠ
(podmínečný2.

stupeň
z chování)

3.stupeň
zchování

A)zapomínání,
   vyrušování,

nepřezouvání

nad
únosnoumez

NTU
nepřineslo

efekt

nadúnosnou
mezpoDTU

B)neomluvené
    hodiny

1-4hod. nad4hod.

opakované
neoml.hod.

nebo
souvisleccatýden

C) pozdní
příchod

3-6 7-12 nad12



D)Podvodv ŽK 1x
opakovaně

2–4x
vícenež4x

E)ztrátaŽK 1x
opakovaná

ztráta
F)kouření,

alkoholčipožití
návykovýchlátek

1x opakovaně

G)úmyslné  
       zranění
     spolužáka,
   psych.nátlak,

šikanaaveškeré
jednánísměřující

k šikaněnebo
prokazatelně

podporujícíšikanu

1x opakovaně

H)vandalismus
(úmyslné  

 poškození majetku)

1x–2x
(dlerozsahu)

3xavíce

I)odchodze   
     školybez
  vědomíučitele

1x– 2x 3xavíce

J)hrubéchování
  k zaměstnanci
           školy

1x–2x
dlezávažnosti

3xavíce

K)jiné porušení
     školníhořádu

dlezávažnostiacelkovéhochovánížáka

Pokudbyžákv bodecha-d dosáhlstejnéhopostihuvevícekategoriíchv jednom
klasifikačním období(pololetí),obdržíautomatickyvyššípostih.

Pokudžákobdržísoučasněv jednom klasifikačním obdobídůtkuTUv bodech A–
E
adůtkuřediteleškolyv bodechF–K,budenakoncipololetíautomatickyhodnocen
sníženouznámkouz chování.

Čl.9 Postuppřiodstraňovánínevhodnéhochovánížáka:
a) bezprostřednípohovoručitelesežákem,nedojde-lik nápravě,pohovor

                učitelesrodičižáka(provéstzápis)
b)pohovoručiteleaTUsežákem,nedojde-lik nápravě,pohovor                 TUs

rodičižáka(provéstzápis)
c) pohovorřediteleškoly,nebozástupkyněřediteles žákem zapřítomnosti

                 učitele
d) pohovorřediteleškoly,nebozástupkyněřediteles rodičižáka(provést

                 zápis)
e)projednánínavýchovnékomisi(provéstzápiszávěrů)
f) projednánínavýchovnékomisizaúčastisociálnípracovnice (provést

                 zápiszávěrů)
g)předánípřestupkovékomisi
h)předáníPoliciiČR



Čl.10 Třídníučitelneprodleněoznámívedeníškolyudělenídůtkytřídníhoučitele
           na předepsaném tiskopisu a zapíše jido KL.Návrh na uděleníDŘŠ za
           prohřeškyuvedenév tabulcev bodechA-EdáváTU,DŘŠmůžeředitelškoly
           udělitibeznávrhuTU,většinoupokonzultacis výchovným poradcem,příp.
           dalšímiosobami(psycholog,TU,konkrétnívyučujícíatd.).Ve sporných
           případechbudenávrhnaDŘŠprojednánnapedagogickéradě(imimořádně
           svolané).
Čl.11 Ředitelškolynebotřídníučitelneprodleněoznámíudělenípochvalyajiného
           oceněnínebouloženínapomenutínebodůtkyajehodůvodyprokazatelným
           způsobem žákoviajehozákonnémuzástupci.
Čl.12 Přihodnoceníjsouvýsledkyvzdělávánížákaachovánížákaveškoleana
           akcíchpořádanýchškolouhodnocenytak,abybylazřejmáúroveňvzdělání
           žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům
           formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního
           vzdělávacíhoprogramu,kjehovzdělávacím aosobnostním předpokladům a
           kvěkužáka.Klasifikacezahrnujeohodnocenípíležákaajehopřístupuke
           vzděláváníivsouvislostech,kteréovlivňujíjehovýkon.
Čl.13 Přihodnocenížáků,kteřínejsoustátnímiobčanyČeskérepublikyaplnív        
 České republice povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti
           českéhojazykapovažujezazávažnousouvislost,kteráovlivňujevýkonžáka.
           PřihodnocenítěchtožákůzevzdělávacíhoobsahuvzdělávacíhooboruČeský
          jazyka literatura se nakoncitříposobějdoucíchpololetípozahájení
           docházkydoškolyvČeskérepublicevždypovažujedosaženáúroveňznalosti
          českéhojazykazazávažnousouvislost,kteráovlivňujevýkonžáka.
Čl.14 Přicelkovéklasifikacipřihlížíučitelkvěkovým zvláštnostem žáka iktomu,
          žežákmohlvprůběhuklasifikačníhoobdobízakolísatv učebníchvýkonech
          prourčitouindispozici.
Čl.15Hodnoceníprůběhuavýsledkůvzděláváníachovánížákůpedagogickými         
 pracovníkyjejednoznačné,srozumitelné,srovnatelnéspředem stanovenými         
 kritérii,věcné,objektivní,všestranné,pedagogicky zdůvodněné,odborně           
správnéadoložitelné.Písemnépráceseuchovávajípocelýškolnírokaždo         
 30.10. následujícíhoškolníhoroku.

Čl.16 Podklady pro hodnocenía klasifikacizískávajívyučující zejména:
soustavným           diagnostickým pozorováním žáků,sledováním jeho výkonů a
připravenosti          navyučování,různýmidruhyzkoušek(písemné,ústní,grafické,
praktické,          pohybové,...)kontrolnímipísemnými pracemi,analýzouvýsledků
různých          činností žáků, konzultacemis ostatnímivyučujícímia podle
potřebyi  psychologickýmia zdravotnickýmipracovníky.

Čl.17 Žák2.až9.ročníkuzákladníškolymusímítzkaždého předmětunaukového
          charakterualespoňčtyři známkyzakaždépololetí,ztohonejménějednuza
         ústnízkoušení,z předmětuvýchovnéhocharakterualespoňdvě. Známky
        získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období.
           Zkoušeníje prováděnozásadněpředkolektivem třídy,nepřípustnéje         
  individuálnípřezkušovánípovyučovánívkabinetech.Výjimkajemožná           jen
přidiagnostikovanévývojovéporuše,kdyjetentozpůsob doporučen           ve
zprávěpsychologa.

Čl.18 Učiteloznamuježákovivýsledekkaždéklasifikace,klasifikaci zdůvodňujea
           poukazujenakladyanedostatkyhodnocenýchprojevů,výkonů,výtvorů.         
  Poústním vyzkoušeníoznámíučitelžákovivýsledek hodnoceníokamžitě.          



 Výsledkyhodnocenípísemných zkoušeka pracía praktických činností         
  oznámížákovinejpozdějido14dnů.Učitelsdělujevšechnyznámky,které        
 bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka a to zejména
             prostřednictvím zápisůdoEŽK(ŽK),současněsesdělováním             známek
žákům.

Čl.19 Kontrolnípísemnépráceadalšídruhyzkoušekrozvrhneučitel rovnoměrně
           nacelýškolnírok,abysenadměrněnenahromadilyv určitýchobdobích.

Čl.20 Otermínupísemnézkoušky,kterámátrvatvícenež25minut, informuje
           vyučujícížákydostatečnědlouhoudobupředem (min.týdenpředem).          
Ostatnívyučujícíotom  informujeformouzápisudotřídníknihy.V jednom           dni
mohoužácikonat jenjednuzkouškuuvedenéhocharakteru,  v 8.a9.            roč.
v rámcipřípravynapřijímacízkouškynastředníškolumax.2.

Čl.21Učiteljepovinenvéstsoustavnouevidenciokaždéklasifikacižákaprůkazným
           způsobem tak,abymohlvždydoložitsprávnostcelkovéklasifikacežákai
           způsobzískáníznámek(ústnízkoušení,písemné,...).V případědlouhodobé
           nepřítomnostineborozvázánípracovníhopoměruvprůběhuklasifikačního
           obdobípředá tento klasifikačnípřehled zastupujícímu učitelinebo vedení
            školy.

Čl.22VyučujícízapisujeznámkydoEŽK(ŽK)adbánajejichúplnost.Přizápisu
           známekdoEŽK seuvádídatum,popis,váhaznámkyaformahodnocení.
            Jednotlivámetodickásdruženípovzájemnédohoděsvýchčlenůrozhodlao
            váhách známek,která příslušíkonkrétním formám hodnocenív daných
            předmětech–vizpříloha.

 Dálezrušeno(Dokatalogovýchlistůjsouzapisoványznámkyz jednotlivých
             předmětů,udělená výchovná opatřenía dalšíúdaje o chovánížáka,jeho
             pracovníaktivitěačinnostiveškole).

Čl.23 Klasifikačnístupeň určíučitel,kterývyučuje příslušnému předmětu.Při
           dlouhodobějším pobytužákamimoškolu(lázeňskéléčení,léčebnépobyty,
           dočasné umístěnívústavech,apod.)vyučujícípřihlížíke známkám žáka,
           které škole sdělíškola přiinstituci,kde bylžák umístěn;žák se znovu
           nepřezkušuje. 

Čl.24 Přiurčovánístupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci
            klasifikačníhoobdobísehodnotíkvalitapráceaučebnívýsledky,jichžžák
            dosáhlzaceléklasifikačníobdobí.Stupeňprospěchuseneurčujepouzena
            základěváženéhoprůměruzklasifikacezapříslušnéobdobí.
Čl.25 Případyzaostávánížákůvučeníanedostatkyvjejichchováníseprojednají

            vpedagogickéradě,atozpravidlak15.listopadua15.dubnu.
Čl.26 Žákseprostřednictvím učitelovahodnocenípostupněučí,jakéjsoumezea

            perspektivy jeho výkonu,sféry jeho úspěchů a úspěšného uplatnění.
            Vyučujícívytvářívhodnéprostředíapříležitosti,abyžákmohlpoučeněa
            objektivně hodnotitsebe a svou práci.Oba názory jsou pak průběžně
            konfrontovány.Učitelažáknakonciklasifikačníhoobdobíspolečněhodnotí
            průběh výkonu žáka a žák se vyjadřuje,zda se mu jevíznámka jako
            spravedlivá.Názoryžáka se nesmístátprostředkem nátlaku na učitele.
            Cílem jeideálníshodaobouhodnocení,abybylaprožákamotivačnído           
dalšíhoobdobí

Čl.27Nakonciklasifikačníhoobdobí,vtermínu,kterýurčíředitelškoly,            zapíší
učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do
            klasifikačnícharchů.



Čl.28 Informace jsou rodičům předáványpřevážně přiosobním jednání na
            třídních schůzkách nebo konzultačních hodinách.Údaje o klasifikacia
           hodnoceníchovánížáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka,nikoli
           veřejně.

Čl.29 Vpřípaděmimořádnéhozhoršeníprospěchužákainformujerodičevyučující
            předmětubezprostředněaprokazatelným způsobem.

Čl.30 Vyučujícídodržujízásadypedagogickéhotaktu,zejména
a)neklasifikujížákyihnedpojejichnávratudoškolyponemocidelšínež

                 jedentýden
b)žácinemusídopisovatdosešitůlátkuzadobunepřítomnosti,pokudto

                 neníjedinýzdrojinformací
            c)účelem zkoušenínenínacházetmezery ve vědomostech žáka,ale

                  hodnotitto,coumí
            d) učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k

                  samostatnémunastudovánícelétříděnenípřípustné
            e)předprověřováním znalostímusímítžácidostatekčasu knaučení,

                  procvičeníazažitíučiva
Čl.31 Třídníučitelé (výchovnýporadce)jsou povinni neodkladně seznamovat

            ostatnívyučujícís doporučením psychologických vyšetření,které mají
            vztah ke způsobu  hodnocenía klasifikace žáka a způsobu získávání
            podkladů.

Čl.32 Klasifikacichovánížákůnavrhujetřídníučitelpoprojednánísučiteli,kteří
            vetříděvyučují.Pokudtřídníučiteltentopostup nedodrží,mají možnost
            podatnávrhnapedagogickéradě idalšívyučující. Kritériem pro klasifikaci
            chováníje dodržování pravidelchováníběhem  celého klasifikačního
            období.

Čl.33Přihodnocenížákůsespeciálnímivzdělávacímipotřebamiučitelépřihlíží
             k doporučeníŠPZ auplatňujíjepřiklasifikaciahodnoceníchovánížáků.
                    TitožácimajívypracovanýPLPPčiIVP,kdejsoujednotliváopatření,která
             jsounutnárespektovat,uvedena.

Čl.34 Užákasvývojovouporuchouučenírozhodneředitelškolyopoužitíslovního
            hodnocenínazákladěžádostizákonnéhozástupcežáka.

Čl.35 Vyučujícíkladedůraznatendruhprojevu,vekterém mážák předpoklady
            podávatlepšívýkony.Přiklasifikacisenevychází zprostéhopočtuchyb,
            alezpočtujevů,kteréžákzvládl.

Čl.36 Klasifikace je provázena hodnocením,t.j.vyjádřením pozitivních stránek
           výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a
            nedostatkypřekonávat.

Čl.37 Prospěchžákav jednotlivýchpředmětechjeklasifikovántěmitostupni:
a)výborný = 1
b)chvalitebný = 2
c)dobrý = 3
d)dostatečný = 4

¨ e)nedostatečný = 5

Ada)Žákmátrvaléznalosti.Nepatrnéchybyseobjevujízřídkaažákjesám
                     bez upozorněníopraví.Písemný iústníprojev je plynulý a logicky
                     uspořádaný.Žákjeschopensamostatnéatvořivépráce.

Adb)Žákmátrvaléznalosti.Nepodstatnéchybyseprojevujíčastěji,žákje



                     dokážesám opravit.Ústníipísemnýprojevjelogickyuspořádaný.Žák
                     dokážesamostatněv předmětupracovat.

Ad c)Žák má trvalé znalosti.Chyby dokáže po upozorněnísamostatně
                     opravit.Ústníprojevpostrádáplynulostalogickouuspořádanost.Žák
                     rozumíučebnílátce,nedokáževšaksamostatněatvořivěpracovat.

Add)Žákmázákladníznalostidostačujícík pochopenídalšíhonavazujícího
                     učiva.V ústním ipísemném projevu se objevujíchyby,které je
                     s pomocíučiteleschopenopravit.Neníschopensamostatnépráce.

Ad e)Znalostižáka nepostačujík  pochopenídalšího učiva.V ústním i
                      písemném projevu se objevujíchyby,které anipo upozorněnínení
                     schopenopravit.Nedokážesamostatněpracovat.

Bodyada)–ade)jsouorientační,přikonečnéklasifikaci vyučujícízohlední

          dalšískutečnostinazákladěindividuálníhopřístupu.
Čl.38 Klasifikacevyjádřenanavysvědčeníznámkoumůžebýtdoplněnaislovním
          hodnocením napředepsaném (školním)tiskopisu.
Čl.39 a)Přivyššíabsencinež25% vjednotlivýchnaukových,povinně-
volitelnýchavýchovnýchpředmětech(mimoTv)nebudežákz daných předmětů
klasifikovánabudemuprodlouženoklasifikačníobdobídle školského
zákonač.561/2004Sb.§52odst.2.

b)Vyučujícívšakmůžežákovi/žákyniklasifikaciuzavřít,pokudbudemít
dostatečnépodkladykeznámcezceléhoprůběhuklasifikačníhoobdobí.

c)Prohodinytělesnévýchovyplatítotéž,stím rozdílem,žeabsence
vtomtopředmětunesmíbýtvyššínež40%,přičemžsedoní
započítáváinecvičenížáka/žákynězdůvodudoléčovánínemoci,případně
zapomenutísisportovníhopřevlečenínatělesnouvýchovuapod.

HlavaIX

Řádškolnídružinyaškolníhoklubu

Čl.1 Školnídružina(ŠD)jeurčenaprožáky1.-4.ročníku,nažádostrodičůmohou
             býtzařazeniižáci5.roč.,pokudtokapacitnímožnostidovolí.

Čl.2 Účastníkem ŠDsestávážáknazákladěvyplněnépřihláškyazaplaceného
              poplatku

a)na9-12/do15.9.
b)na1-6/do31.1.
Výšiúplatystanovuje ředitelškolyna základě § 123 odst.4 Školského

             zákona.
Čl.3 Provozškolnídružiny(ŠD)jestanoventakto:

a)ranníŠD:6.30–7.45(příchodnejpozdějido7.25),
připůlenýchhodináchdo8.45(příchoddo8.00)

b)odpoledníŠD:poskončenívyučovánído16.00
c)koncováŠD:16.00-18.00

Čl.4RozděleníčinnostiŠD
a)výchovně vzdělávacíčinnost(kroužky,činnostv odděleních,vycházky,

                  výletyatd.)
b) služba rodičům (pro děti,které se výchovně vzdělávací činnosti

                  neúčastní)
Čl.5VyzvedávánídětízeŠD:



a)do13.30apo16.00(vdobě13.30–14.30sedětinevyzvedávají)
            b) ze sběrného odděleníkdykolivod 14.30 (toto odděleníje umístěno

                   v přízemí)
c)zrušeno(v pátekkdykolivzevšechoddělenímimohernu)

Čl.6 Rodiče siděti vyzvedávajív místě tomu určeném (vestibulu),které je
             vybavenokamerovým systémem.
 Čl.7 Žáci5.-9.ročníku mohou navštěvovatškolníklub (ŠK),kterýbude mít

            pravidelnouinárazovoučinnostav po-čtbudeotevřenaherna.
Čl.8Účastníkem ŠKsestávádítězatěchtopodmínek:

a)přihlásíse na pravidelnou činnostklubu a zaplatípříslušnýpoplatek
                  v určenýchtermínech

b)přihlásísenapísemněnajednorázovéakceauhradípříslušnýpoplatek
c)přihlásíseazakoupísipředplatnédoherny

Čl.9VyzvedávánídětízeŠK:
a)poskončeníkonkrétníakcečičinnosti
b)z hernyprůběžně

Čl.10Rodičenapřihlášcejasněvyznačí,jakdítěbudezeŠKodcházet.
Čl.11OdhlášenízeŠDčiŠKoznámírodičepísemně(formátA4)vedoucíŠD.
Čl.12 Na účastníky ŠD a ŠK se vztahuje školnířád.Přijeho soustavném

            porušovánímůžebýtdítězeŠDčiŠKvyloučeno.
Čl.13ČlánkytýkajícíseŠKmajímítplatnostpouzepřijehofungování.

HlavaX

Návštěvnířád

Čl.1 Všechnynávštěvyjsoupovinnysezapsatdoknihynávštěv(umístěnana
           stolepředrecepcí).

Čl.2 Službavrecepcivyrozumítelefonickyzaměstnance,kteréhosenávštěva
          týká, a ten si případně přijde návštěvu k recepci vyzvednout. Při
          domluvenékonzultacipo souhlasu vyučujícího obdržínávštěva návštěvní
          lístekamůžejítsamazaním.Stejnělzepostupovatpřinávštěváchstálých
          dodavatelů.
Čl.3Dopříchodupožadovanéhozaměstnance(dlečl.2)čekánávštěvaurecepce.
Čl.4 Hlavnídveřejsouv doběod6.30do7.40,od7.55do11.40aod14.00do
          15.30uzamčeny!(od16:30zrušeno)
Čl.5 Vstupdojídelnyaprostorušatennení návštěvám (anirodičům)povolen,
           pokudnenístanovenojinak.
Čl.6 Návštěvyrodičů(mimokonzultačníchhodin) musíbýtpředem domluveny,
        příp.neohlášenénávštěvyrodičůlzeuskutečnitdo7:40aposkončení        
vyučování. Vyučující má právo návštěvu z důvodu jiných pracovních        
 povinností(dozor,přípravanavyučování,jinéjednáníapod.)odmítnout,         ale
mápovinnostdomluvitsináhradnítermín.
Čl.7 Návštěvy,kteréjdouzavedením školyčidosekretariátuškoly,vždyslužba
         vrecepcitelefonickyoznámípříslušnéosoběavyčkádalšíchpokynů.
Čl.8 Rodičečekajícínasvédětipřiodchoduze školyv průběhuvyučování(např.



           návštěvalékařeatd.)v prostorupředrecepcíškoly.
Čl.9 Vedoucíorganizací,kterémajíveškole  pronajatéprostory,zodpovídajíza
          to,žedobudovynevpustínikoho,kdok nim nepatří!Kevstupudobudovy
          používajídohodnutývchodazodpovídajízajehozamykání.
Čl.10 Cizístrávnícimajívstupdobudovypovolen jennanezbytněnutnoudobu
          (12:20-12:45 a13:50-14:10).
Čl.11 Službavrecepcimáprávozastavitkaždou osobu,kterávniknedoškoly
          a řádně se v recepci neohlásí. Rovněž má právo vykázat osoby
          čekající  naděti(mimočl.8–vizvýše)dovestibulu školy.

HlavaXI

Řádškolníjídelny

Čl.1 Vstup do školníjídelny v době vydáváníobědů majípovolen pouze
              stravující se osoby (žáci, pracovníci školy, cizí strávníci) a osoby
              vykonávajícídozor.

Čl.2 Naobědchodížácibezprostředněposkončeníposlednívyučovacíhodiny,
              (nelzejítnejdřívevenapotom naoběd).

 Čl.3 Výdejobědapro žákyjestanovenvždypo dobu25 min.po skončení
              poslednívyučovacíhodiny,pokudnenístanovenojinak.

Čl.4 ŠD přicházído jídelnydle určeného harmonogramu vždypo skončení
              výdejedlečl.3.

 Čl.5 Bezprostředně po naobědvání odcházejí žáci do šaten, v  jídelně
              nevysedávají(vyjmapříp.HlavaIII,čl.8).

Čl.6 Pokud žák přijde na oběd zvenku (od lékaře apod.)a nestihne dobu
              výdeje,musípočkatnapřestávku.

Čl.7 VeŠJžácidodržujízásadyslušnéhostolování.
Čl.8 Zeškolníjídelnyžácinesmívynášetžádnéjídlo.
Čl.9 Přihrubém porušováníchováníve ŠJ mohoubýtžácizeškolního

             stravovánívyloučeni.



Přehledhlavníchprávníchpředpisů,zekterýchškolnířádvychází:

Zákonč.561/2004Sb.opředškolním,základním středním,vyšším odborném ajiném
                                  vzdělávání(školskýzákon),vezněnípozdějšíchpředpisů
Vyhláškač.48/2005Sb.ozákladním vzděláváníaněkterýchnáležitostechplnění
                                      povinnéškolnídocházky,vezněnípozdějšíchpředpisů
Vyhláškač.78/2005Sb.ozájmovém vzdělávání,vezněnípozdějšíchpředpisů
Vyhláškač.73/2005Sb.ovzdělávánídětí, žáků a studentů se speciálními     
                              vzdělávacímipotřebamiadětí,žákůastudentůmimořádně
                                    nadaných,vezněnípozdějšíchpředpisů (zrušeno)
Vyhláškač.27/2016Sb.ovzdělávánížákůsespeciálnímivzdělávacímipotřebamia
                                    žákůnadaných,vezněnípozdějšíchpředpisů



PŘÍLOHAPLATNÉHOŠKOLNÍHOŘÁDU
(vybrané§školskéhozákona)

§16
(1)Dítětem,žákem astudentem sespeciálnímivzdělávacímipotřebamijeosobasezdravotním
postižením,zdravotním znevýhodněním nebosociálním znevýhodněním.
(2)Zdravotním postižením jeproúčelytohotozákonamentální,tělesné,zrakovénebosluchové
postižení,vadyřeči,souběžnépostiženívícevadami,autismusavývojovéporuchyučenínebochování.
(3)Zdravotním znevýhodněním jeproúčelytohotozákonazdravotníoslabení,dlouhodobánemoc
nebolehčízdravotníporuchyvedoucíkporuchám učeníachování,kterévyžadujízohledněnípři
vzdělávání.
(4)Sociálním znevýhodněním jeproúčelytohotozákona
a)rodinnéprostředísnízkým sociálněkulturním postavením,ohroženísociálněpatologickýmijevy,
b)nařízenáústavnívýchovanebouloženáochrannávýchova,nebo
c)postaveníazylanta,osobypožívajícídoplňkovéochranyaúčastníkařízeníoudělenímezinárodní

ochranynaúzemíČeskérepublikypodlezvláštníhoprávníhopředpisu.11)

(5)Speciálnívzdělávacípotřebydětí,žákůastudentůzjišťuješkolsképoradenskézařízení.
(6)Děti,žáciastudentisespeciálnímivzdělávacímipotřebamimajíprávonavzdělávání,jehožobsah,
formyametodyodpovídajíjejichvzdělávacím potřebám amožnostem,navytvořenínezbytných
podmínek,kterétotovzděláváníumožní,anaporadenskoupomocškolyaškolskéhoporadenského
zařízení.Prožákyastudentysezdravotním postižením azdravotním znevýhodněním sepřipřijímání
kevzděláváníapřijeho ukončovánístanovívhodnépodmínkyodpovídajícíjejich potřebám.Při
hodnocenížákůastudentůsespeciálnímivzdělávacímipotřebamisepřihlížíkpovazepostiženínebo
znevýhodnění.Délkustředníhoavyššíhoodbornéhovzdělávánímůžeředitelškolyvevýjimečných
případechjednotlivým žákům nebostudentům sezdravotním postižením prodloužit,nejvýševšako2
školníroky.
(7)Děti,žáciastudentisezdravotním postižením majíprávobezplatněužívatpřivzděláváníspeciální
učebniceaspeciálnídidaktickéakompenzačníučebnípomůckyposkytovanéškolou.Dětem,žákům a
studentům neslyšícím ahluchoslepým sezajišťujeprávo nabezplatnévzdělávánípomocínebo
prostřednictvím komunikačníchsystémůneslyšícíchahluchoslepýchosobpodlejinéhoprávního
předpisu11a).Dětem,žákům astudentům,kteřínemohoučístběžnépísmozrakem,sezajišťujeprávo
navzděláváníspoužitím Braillovahmatovéhopísma.Dětem,žákům astudentům,kteřísenemohou



dorozumívatmluvenouřečí,sezajišťujeprávonabezplatnévzdělávánípomocíneboprostřednictvím
náhradníchzpůsobůdorozumívání.
(8)Vyžaduje-litopovahazdravotníhopostižení,zřizujíseproděti,žákyastudentysezdravotním
postižením školy,popřípaděvrámciškolyjednotlivétřídy,oddělenínebostudijnískupinysupravenými
vzdělávacímiprogramy.Žácisestřednětěžkým atěžkým mentálním postižením,žácisesouběžným
postižením vícevadamiažácisautismem majíprávosevzdělávatvzákladníškolespeciální,nejsou-li
vzdělávánijinak.Přípravanavzdělávánídětem sestřednětěžkým atěžkým mentálním postižením,se
souběžným postižením vícevadaminebo sautismem semůžeposkytovatvpřípravném stupni
základníškolyspeciální.
(9)Ředitelmateřskéškoly,základníškoly,základníškolyspeciální,středníškoly,konzervatořeavyšší
odbornéškolymůževetříděnebostudijnískupině,vekterésevzdělávádítě,žáknebostudentse
speciálnímivzdělávacímipotřebami,zříditfunkciasistentapedagoga.Vpřípadědětí,žákůastudentů
se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je nezbytné vyjádření školského
poradenskéhozařízení.
(10)Kezřízeníjednotlivétřídy,oddělenínebostudijnískupinysupravenýmivzdělávacímiprogramy
v rámciškolypodleodstavce8akezřízenífunkceasistentapedagogapodleodstavce9jevpřípadě
školzřizovanýchministerstvem čiregistrovanýmicírkveminebonáboženskýmispolečnostmi,kterým
bylo přiznáno oprávněník výkonu zvláštního práva zřizovatcírkevníškoly,nezbytný souhlas
ministerstva,vpřípaděškolzřizovanýchostatnímizřizovatelisouhlaskrajskéhoúřadu.

§17
(1)Školyaškolskázařízenívytvářejípodmínkyprorozvojnadánídětí,žákůastudentů.
(2)Krozvojinadánídětí,žákůastudentůlzeuskutečňovatrozšířenouvýukuněkterýchpředmětůnebo
skupin předmětů.Třídám se sportovním zaměřením nebo žákům a studentům vykonávajícím
sportovnípřípravumůžeředitelškolyodlišněupravitorganizacivzdělávání.
(3)Ředitelškolymůžemimořádněnadanéhonezletiléhožákanažádostosoby,kterájevsouladuse
zvláštním právním předpisem12)nebosrozhodnutím souduoprávněnajednatzadítěnebonezletilého
žáka(dálejen"zákonnýzástupce"),amimořádněnadanéhozletiléhožákanebostudentanajeho
žádostpřeřaditdovyššíhoročníkubezabsolvovánípředchozíhoročníku.Součástížádostižáka,který
plnípovinnou školnídocházku,je vyjádřeníškolského poradenského zařízenía registrujícího
poskytovatelezdravotníchslužebvoborupraktickélékařstvíprodětiadorost(dálejen„registrující
lékař").Podmínkoupřeřazeníjevykonánízkoušekzučivanebočástiučivaročníku,kterýžáknebo
studentnebudeabsolvovat.Obsaharozsahzkoušekstanovíředitelškoly.

§18
Ředitelškolymůžespísemným doporučením školskéhoporadenskéhozařízenípovolitnezletilému
žákovise speciálnímivzdělávacímipotřebaminebo s mimořádným nadáním na žádostjeho
zákonnéhozástupceazletilémužákovinebostudentovisespeciálnímivzdělávacímipotřebaminebo
smimořádným nadáním najeho žádostvzdělávánípodleindividuálního vzdělávacího plánu.Ve
středním vzdělávánínebovyšším odborném vzdělávánímůžeředitelškolypovolitvzdělávánípodle
individuálníhovzdělávacíhoplánuizjinýchzávažnýchdůvodů.

§21
(1)Žácimajíprávo
f)nainformaceaporadenskoupomocškolyneboškolskéhoporadenskéhozařízenívzáležitostech
týkajícíchsevzdělávánípodletohotozákona. 

§22
(3)Zákonnízástupcidětíanezletilýchžákůjsoupovinni
e)oznamovatškoleaškolskémuzařízeníúdajepodle§28odst.2a3adalšíúdaje,kteréjsou
podstatnéproprůběhvzdělávánínebobezpečnostdítěteažáka,azměnyvtěchtoúdajích.

§27
Učebnice,učebnítexty,školnípotřeby
(1)Ministerstvoudělujeaodnímáučebnicím aučebním textům prozákladníastřednívzdělávání
schvalovacídoložkunazákladěposouzení,zdajsouvsouladuscílivzdělávánístanovenýmitímto
zákonem,rámcovýmivzdělávacímiprogramyaprávnímipředpisy.Učebnicím aučebním textům pro
zdravotnickéoborystředníchškolministerstvoudělujeaodnímáschvalovacídoložkuvdohoděs



Ministerstvem zdravotnictví.Seznam učebnicaučebníchtextů,kterým bylaudělenaschvalovací
doložka,zveřejňujeministerstvoveVěstníkuMinisterstvaškolství,mládežeatělovýchovy(dálejen
"Věstník")azpůsobem umožňujícím dálkovýpřístup.
(2)Školymohoupřivýucekroměučebnicaučebníchtextůuvedenýchvseznamupodleodstavce1
používatidalšíučebniceaučebnítexty,pokudnejsouvrozporuscílivzdělávánístanovenýmitímto
zákonem,rámcovýmivzdělávacímiprogramyneboprávnímipředpisyapokudsvoustrukturoua
obsahem vyhovujípedagogickým adidaktickým zásadám vzdělávání.Opoužitíučebnicaučebních
textůpodlevětyprvnírozhodujeředitelškoly,kterýzodpovídázasplněníuvedenýchpodmínek.
(3)Žákům základníchškoladětem zařazeným dopřípravnýchtříd(§47)jsoubezplatněposkytovány
učebniceaučebnítextyuvedenévseznamupodleodstavce1.Žáciprvníhoročníkuzákladního
vzděláváníadětizařazenédopřípravnýchtřídtytoučebniceaučebnítextynevracejí,žáciostatních
ročníků základního vzděláváníjsou povinniučebnice a učebnítextyvrátitnejpozdějido konce
příslušnéhoškolníhoroku.
(6)Žákům přípravnýchtřídzákladníchškol,přípravnéhostupnězákladníškolyspeciální,prvního

ročníku základního vzdělávání,žákům základního vzdělávánípodle § 46 odst.3 a žákům se
zdravotním postižením,kteříjsoužákyzákladníškoly,jsoubezplatněposkytoványzákladníškolní
potřeby.Ministerstvostanovíprováděcím právním předpisem rozsahtohotobezplatnéhoposkytování
základníchškolníchpotřeb.

§29
(1)Školya školská zařízeníjsou přivzdělávánía s ním přímo souvisejících činnostech a při
poskytováníškolskýchslužebpovinnypřihlížetkzákladním fyziologickým potřebám dětí,žákůa
studentůavytvářetpodmínkyprojejichzdravývývojapropředcházenívznikusociálněpatologických
jevů.
(2)Školyaškolskázařízenízajišťujíbezpečnostaochranuzdravídětí,žákůastudentůpřivzdělávánía
sním přímo souvisejících činnostech a připoskytováníškolských služeb a poskytujížákům a
studentům nezbytné informace k zajištěníbezpečnostia ochrany zdraví.Ministerstvo stanoví
vyhláškouopatřeníkzajištěníbezpečnostiaochranyzdravídětí,žákůastudentůpřivzděláváníve
školáchaškolskýchzařízeníchapřičinnostechsním souvisejících.
(3)Školyaškolskázařízeníjsoupovinnyvéstevidenciúrazůdětí,žákůastudentů,knimždošlopři
činnostechuvedenýchvodstavci2,vyhotovitazaslatzáznam o úrazustanoveným orgánům a
institucím.Ministerstvostanovívyhláškouzpůsobevidenceúrazů,hlášeníazasílánízáznamuoúrazu,
vzorzáznamuoúrazuaokruhorgánůainstitucí,jimžsezáznam oúrazuzasílá.

§30
(1)Ředitelškolyvydáškolnířád;ředitelškolskéhozařízenívnitřnířád.Školnířádavnitřnířádupravuje
a)podrobnostikvýkonuprávapovinnostídětí,žáků,studentůajejichzákonnýchzástupcůveškole
neboškolském zařízeníapodrobnostiopravidlechvzájemnýchvztahůspedagogickýmipracovníky,
b)provozavnitřnírežim školyneboškolskéhozařízení,
c)podmínkyzajištěníbezpečnostiaochranyzdravídětí,žákůnebostudentůajejichochranypřed
sociálněpatologickýmijevyapředprojevydiskriminace,nepřátelstvínebonásilí,
d)podmínkyzacházenísmajetkem školyneboškolskéhozařízenízestranydětí,žákůastudentů.
(2)Školnířádobsahujetaképravidlaprohodnocenívýsledkůvzdělávánížákůastudentů.
(3)Školnířádnebovnitřnířádzveřejníředitelnapřístupném místěveškoleneboškolském zařízení,
prokazatelným způsobem sním seznámízaměstnance, žákyastudenty školyneboškolského
zařízení
ainformujeojehovydáníaobsahuzákonnézástupcenezletilýchdětíažáků.

§36
(1)Školnídocházkajepovinnápodobudevítiškolníchroků,nejvýševšakdokonceškolníhoroku,v
němžžákdosáhnesedmnáctéhorokuvěku(dálejen"povinnáškolnídocházka").
(2)PovinnáškolnídocházkasevztahujenastátníobčanyČeskérepublikyanaobčanyjiného
členskéhostátuEvropskéunie,kteřínaúzemíČeskérepublikypobývajídélenež90dnů.Dálese
povinnáškolnídocházkavztahujenajinécizince,kteříjsouoprávněnipobývatnaúzemíČeské
republikytrvalenebopřechodněpodobudelšínež90dnů,anaúčastníkyřízeníoudělenímezinárodní
ochrany11).
(3)Povinnáškolnídocházkazačínápočátkem školníhoroku,kterýnásledujepodni,kdydítědosáhne
šestéhorokuvěku,pokudmunenípovolenodklad.Dítě,kterédosáhnešestéhorokuvěkuvdoběod
zářídokoncečervnapříslušnéhoškolníhoroku,můžebýtpřijatokplněnípovinnéškolnídocházkyjižv



tomtoškolním roce,je-lipřiměřenětělesněiduševněvyspěléapožádá-liotojehozákonnýzástupce.
Podmínkoupřijetídítětenarozenéhovobdobíodzářídokonceprosincekplněnípovinnéškolní
docházky podle věty druhé je také doporučujícívyjádřeníškolského poradenského zařízení,
podmínkoupřijetídítětenarozenéhoodlednadokoncečervnadoporučujícívyjádřeníškolského
poradenskéhozařízeníaodbornéholékaře,kterákžádostipřiložízákonnýzástupce.
(4)Zákonnýzástupcejepovinenpřihlásitdítěkzápisukpovinnéškolnídocházce,atovdoběod15.
lednado15.únorakalendářníhoroku,vněmžmádítězahájitpovinnouškolnídocházku.
(5)Žákplnípovinnouškolnídocházkuvzákladníškolezřízenéobcínebosvazkem obcísesídlem ve
školském obvodu(§178odst.2),vněmžmážákmístotrvaléhopobytu(dálejen"spádováškola"),
pokudzákonnýzástupcenezvolíprožákajinounežspádovouškolu.Pokudjedítěpřijatonajinounež
spádovouškolu,oznámířediteltétoškolytutoskutečnostřediteliškolyspádové,atonejpozdějido
koncebřeznakalendářníhoroku,vněmžmádítězahájitpovinnouškolnídocházku.
(6)Žákumístěnýveškolském zařízeníprovýkonústavnívýchovyneboochrannévýchovynebove
školském zařízenípropreventivněvýchovnoupéčiplnípovinnouškolnídocházkuvzákladníškole
zřízenépřitomtoškolském zařízenínebovzákladníškolezřízenéobcínebosvazkem obcísesídlem
veškolském obvodu,vněmžmásídlopříslušnéškolskézařízení,popřípaděvjinéškolezřizované
státem,krajem,obcínebosvazkem obcí.
(7)Ředitelspádovéškolyjepovinenpřednostněpřijmoutžákysmístem trvaléhopobytuvpříslušném
školském obvoduažákyumístěnévtomtoobvoduveškolském zařízeníprovýkonústavnívýchovy,
ochrannévýchovyneboveškolském zařízenípropreventivněvýchovnoupéči,atodovýšepovoleného
počtužákůuvedenéveškolském rejstříku.

§37
Odkladpovinnéškolnídocházky
(1)Není-lidítěpodovršeníšestéhorokuvěkutělesněneboduševněpřiměřeněvyspěléapožádá-lioto
písemnězákonnýzástupcedítětedo31.květnakalendářníhoroku,vněmžmádítězahájitpovinnou
školnídocházku,odložíředitelškolyzačátekpovinnéškolnídocházkyojedenškolnírok,pokudje
žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení,a
odbornéholékařeneboklinickéhopsychologa.Začátekpovinnéškolnídocházkylzeodložitnejdéledo
zahájeníškolníhoroku,vněmždítědovršíosmýrokvěku.
(2)Přizápisudoprvníhoročníkuzákladníškolainformujezákonnéhozástupcedítěteomožnosti
odkladupovinnéškolnídocházky.
(3)Pokudseužákavprvním roceplněnípovinnéškolnídocházkyprojevínedostatečnátělesnánebo
duševnívyspělostkplněnípovinnéškolnídocházky,můžeředitelškolysesouhlasem zákonného
zástupcežákovidodatečněvprůběhuprvníhopololetíškolníhorokuodložitzačátekplněnípovinné
školnídocházkynanásledujícíškolnírok.
(4)Pokudředitelškolyrozhodneo odkladupovinnéškolnídocházkypodleodstavce1nebo 3,
doporučízároveňzákonnémuzástupcidítětevzdělávánídítětevpřípravnétřídězákladníškolynebov
posledním ročníkumateřskéškoly,pokudlzepředpokládat,žetotovzdělávánívyrovnávývojdítěte.

§38
Plněnípovinnéškolnídocházkyvzahraničí,vzahraničníškolenaúzemíČeskérepublikynebov
evropskéškole
(1)Žákmůžeplnitpovinnouškolnídocházkutaké
a)veškolemimoúzemíČeskérepubliky,
b)veškolezřízenépřidiplomatickémisinebokonzulárním úřaduČeskérepubliky,
c)v zahraničníškole uskutečňujícína územíČeské republiky vzdělávánípodle zahraničního
vzdělávacíhoprogramu,zřízenénaúzemíČeskérepublikycizím státem,právnickouosobousesídlem
mimoúzemíČeskérepublikynebocizím státním občanem,kteránenízapsánavrejstříkuškola
školskýchzařízeníazdůvoduuplatněníobsahuzahraničníhovzdělávacíhoprogramuaniozápisdo
rejstříkuškolaškolskýchzařízenínežádá,vnížministerstvopovoliloplněnípovinnéškolnídocházkyv
příslušném školním roce,nebo
d)vevropskéškolepůsobícínazákladěÚmluvyostatutuEvropskýchškol24a)(dálejen„evropská
škola").
(2)Pokudžáknemůževzahraničíplnitpovinnouškolnídocházkuzpůsobem uvedeným vodstavci1
písm.a),b)nebod),plnípovinnouškolnídocházkuformouindividuálnívýuky.
(3)Žák,kterýplnípovinnouškolnídocházkuzpůsobem uvedeným vodstavci1písm.a),b)nebod)
nebovodstavci2,můžebýtnazákladěrozhodnutízákonnéhozástupcezároveňžákem spádovéškoly
nebojinéškolyzapsanévČeskérepublicedorejstříkuškolaškolskýchzařízení,kterouzvolilzákonný



zástupcežáka.Žák,kterýplnípovinnouškolnídocházkuzpůsobem uvedeným v odstavci1písm.c)
musíbýtzároveňžákem spádovéškolynebojinéškolyzapsanévČeskérepublicedorejstříkuškola
školskýchzařízení,kterouzvolilzákonnýzástupcežáka.
(4)Zákonnýzástupcežákajepovinenoznámitřediteliškolyuvedenévodstavci3předpokládanou
dobuplněnípovinnéškolnídocházkyzpůsobem uvedeným vodstavci1nebo2,adresumístapobytu
žákaapopřípaděiadresupříslušnéškolyuvedenévodstavci1.Zákonnýzástupcežákajepovinen
přihlásitžákadoškolyuvedenévodstavci1písm.a),b)nebod)nejpozdějidodvoutýdnůpopříjezdu
žákadozeměpobytu.
(5)Žák,kterýplnípovinnouškolnídocházkuveškoleuvedenévodstavci1písm.a)nebozpůsobem
uvedeným vodstavci2asoučasněježákem spádovéškolynebojinéškolyzapsanév Českérepublice
dorejstříkuškolaškolskýchzařízení,kterouzvolilzákonnýzástupcežáka,můženažádostzákonného
zástupcekonatzkouškyzvybranýchpředmětůveškoleuvedenévodstavci3neboveškolepři
diplomatickémisiČeskérepubliky;nekoná-ližáktytozkoušky,doložízákonnýzástupceplněnípovinné
školnídocházkyžákaškoleuvedenévodstavci3,nebo,nemá-litutoškolu,ministerstvuzpůsobem
stanoveným vprováděcím právním předpisu.Výsledkytěchtozkoušeklzetakénahraditdoloženými
výsledkyvzděláváníuposkytovatelevzdělávánív zahraničí,kterýv souladusesmlouvouuzavřenou
s ministerstvem zajišťuje vzděláváníobčanů České republiky v zahraničí(dále jen poskytovatel
vzdělávánív zahraničí),přičemžužákůvzdělávajícíchsezároveňpodleodst.1písm.a)sedoklado
výsledcíchvzděláváníutohotoposkytovatelevzdělávánív zahraničíspolus dokladem ovýsledcích
vzděláváníveškolemimoúzemíČeskérepublikypovažujezarovnocennýs vysvědčením vydaným
základníškolouzapsanouv rejstříkuškolaškolskýchzařízení,s výjimkouvysvědčenívydanéhoza
druhépololetídevátéhoročníkuzákladníhovzdělávání.Žák,kterýplnípovinnouškolnídocházkuve
školeuvedenévodstavci1písm.c),konázkouškyzvybranýchpředmětůveškoleuvedenév odstavci
3.
(6)Ustanoveníodstavců3až5senevztahujínaobčanyjinéhočlenskéhostátuEvropskéunie,kteří
pobývajínaúzemíČeskérepublikypřechodněpodobudelšínež90dnů,ajinécizince,kteříjsou
oprávněnipobývatnaúzemíČeskérepublikypřechodněpodobudelšínež90dnů,pokudplnípovinnou
školnídocházkuveškoleuvedenévodstavci1písm.c)nebod).
(7)Ministerstvo stanovíprováděcím právním předpisem výčetpředmětů,podmínkypro konání,
způsob,obsah a náležitostizkoušek a způsob doloženíplněnípovinné školnídocházkypodle
odstavce5,podmínkyproposkytováníučebnicaučebníchtextůžákům,kteříplnípovinnouškolní
docházku podle odstavce 1,a pro zařazovánítěchto žáků do příslušných ročníků základního
vzdělávání.

§38a
Povoleníplněnípovinnéškolnídocházkyvzahraničníškole
(1)Plněnípovinnéškolnídocházkypodle§38odst.1písm.c)sepovolujesúčinnostíod1.září
školníhorokunásledujícíhopopodánížádosti,atonaobdobínejvýše5let.
(2)Žádostopovoleníplněnípovinnéškolnídocházkypodáváministerstvuškolauvedenáv§38odst.
1písm.c),atodo31.lednapředcházejícíhoškolnímuroku,vněmžmápovolenínabýtúčinnosti;není-
litatoškolazřízenajakoprávnickáosoba,podávážádostjejízřizovatel.
(3)Kžádostižadatelpřipojí
a)dokladnebodokladyosvědčujícívznik,právnípostavení,obchodnífirmunebonázev,sídloa
předmětčinnostiprávnickéosoby,bude-ličinnostškolyvykonávatdanáprávnickáosoba,anebo
dokladnebodokladyosvědčujícívznikapředmětčinnostiškolyavznik,právnístatus,obchodnífirmu
nebonázev,sídloapředmětčinnostizřizovateleškoly,není-liškolazřízenajakoprávnickáosoba;
jedná-liseoškoluzřízenounaúzemíČeskérepublikypřidiplomatickémisinebokonzulárním úřadu
cizíhostátu,dokladnebodokladyosvědčujícívznikapředmětčinnostiškoly,
b)vzdělávacíprogram,podlekteréhobudoužáciplnitpovinnouškolnídocházku,
c)dokladvystavenýnejvyšším orgánem státnísprávyprooblastškolstvínebojiným příslušným
správním úřadem příslušnéhocizíhostátu,zekteréhovyplývá,žezahraničnívzdělávacíprogram podle
písmeneb)jeshodnýsevzdělávacím programem stejnéhodruhuškolyplatným naúzemídaného
cizíhostátunebožeškolajevdaném cizím státěpovažovánazasoučástjehovzdělávacísoustavy
nebo že škola je členem organizace zahraničních nebo mezinárodních škol,jimiž vydávaným
dokladům o dosaženívzděláníjsou vdaném cizím státě přiznányprávníúčinkybez nutnosti
předchozíhoověřenínebouznáníjejichrovnocennosti,
d)vzoryvšechvysvědčenínebojinýchdokladůovzdělání,kteréškolavydává,atovevyučovacím
jazyce,
e)dokladooprávněnížadateleposkytovatvzdělávání,



f)rámcovýpopispersonálníhoamateriálníhozabezpečenívýuky,dokladyosvědčujícíužívacíprávo
žadatelekprostorám,vnichžbudeprobíhatvýuka,adokladyosvědčující,žetytoprostorylzev
souladusprávnímipředpisyužívatkdanémuúčelu,
g)údajonejvyšším možném počtužákůvnavrhovaném místěuskutečňovánívýuky.
(4)Dokladyuvedenévodstavci3písm.a),c)ažf)sepředkládajívorigináleneboúředněověřenékopii.
Kdokladům uvedeným vodstavci3sepřipojíjejichúředněověřenýpřekladdočeskéhojazyka.
(5)Ministerstvožádostiopovoleníplněnípovinnéškolnídocházkyveškolepodle§38odst.1písm.c)
nevyhoví,jestliže
a)povoleníbybylovrozporusdlouhodobým záměrem vzděláváníarozvojevzdělávacísoustavyv
Českérepublicenebosdlouhodobým záměrem vzděláváníarozvojevzdělávacísoustavyvdaném
kraji,
b)činnostzahraničníškolynenínezbytnákzajištěníplněnípovinnéškolnídocházky,
c)vzdělávánípodlevzdělávacíhoprogramupřipojenéhokžádostibybylovzásadním rozporus
rámcovýmivzdělávacímiprogramy;výukačeskéhojazykaaliteraturyseprotytoúčelyneposuzuje,
d)vzdělávacíprogram připojenýkžádostijevrozporusprávním řádem Českérepubliky,scília
zásadamivzdělávánístanovenýmiv§2,nebo
e)školanemáprouskutečňovánívzdělávánípodlevzdělávacíhoprogramupřipojenéhokžádosti
materiálnínebopersonálnízabezpečenísrovnatelnéspodmínkamipročinnostškol,zapisovanýchdo
rejstříkuškolaškolskýchzařízení.
(6)Školapodle§38odst.1písm.c),nebonení-liškolazřízenajakoprávnickáosoba,jejízřizovatel,
jsoupovinni
a)seznámitzákonné zástupce všech žáků školys vydaným povolením a s právnímidůsledky
spojenýmiseskutečností,žežáci,nakterésevztahujepovinnáškolnídocházkapodle§36odst.2,
budouplnitpovinnouškolnídocházkuzpůsobem uvedeným v§38odst.1písm.c),
b)evidovatadresuspádovéškolynebojinéškolyzapsanéveškolském rejstříku,kterouzvolilzákonný
zástupcežáka,atoužáků,nakterésevztahuje§38odst.4,
c)oznámitministerstvuzměnyvšechúdajů,nazákladěkterýchbylovydánopovolení,
d)zveřejnitzpůsobem umožňujícím dálkovýpřístupplnézněnízahraničníhovzdělávacíhoprogramu
školyvevyučovacím jazyce,jakoživčeském jazyce,není-livyučovacím jazykem jazykčeský,
e)poskytovatministerstvunavyžádáníinformacetýkajícíseplněnípovinnéškolnídocházkyvdané
škole.

§38b
(1)Povoleníplněnípovinné školnídocházkyve škole podle § 38 odst.1 písm.c)může být
rozhodnutím ministerstvazrušeno,jestliže
a)nastaneněkterázeskutečnostíuvedenýchv§38aodst.5písm.c)aže),
b)školanebojejízřizovatelporušípovinnoststanovenouv§38aodst.6,nebo
c)školauskutečňujevýukuvprostorách,knimžnedoložiladokladypodle§38aodst.3písm.f).
(2)Povoleníplněnípovinnéškolnídocházkyveškolepodle§ 38odst.1písm.c)ministerstvo
rozhodnutím zruší,pokud
a)školapřestanesplňovatpodmínkystanovenév§38odst.1písm.c),
b)školaneposkytuježákům plnícím povinnouškolnídocházkuvýukupodlevzdělávacíhoprogramu
uvedenéhovžádostipodle§38aodst.3písm.b),
c)početžáků,kterým školaposkytujevýuku,překročilpočetuvedenývžádostipodle§38aodst.3
písm.g),
d)dokumentaceškolyneumožňujeověřit,ženejsoudánydůvodypodlepísmenb)ac),nebo
e)ozrušenípožádádanáškola,popřípadějejízřizovatel,není-liškolazřízenajakoprávnickáosoba.
Jinýzpůsobplněnípovinnéškolnídocházky

§40
Druhyjinéhozpůsobuplněnípovinnéškolnídocházky
Jiným způsobem plněnípovinnéškolnídocházkyserozumí
a)individuálnívzdělávání,kteréseuskutečňujebezpravidelnéúčastivevyučováníveškole(dálejen
"individuálnívzdělávání"),

§41
Individuálnívzdělávání
(1)O povoleníindividuálníhovzdělávánížákarozhodujeředitelškoly,kam bylžákpřijatkplnění
povinné školnídocházky,na základě písemné žádostizákonného zástupce žáka.Individuální



vzdělávánílzepovolitpouzežákoviprvníhostupnězákladníškoly.
(2)Žádostzákonnéhozástupceoindividuálnívzdělávánímusíobsahovat
a)jméno,popřípadějména,apříjmení,rodnéčíslo,bylo-lipřiděleno,amístotrvaléhopobytužákanebo
bydliště,pokudnemánaúzemíČeskérepublikymístotrvaléhopobytu,
b)uvedeníobdobí,ročníku,popřípaděpololetí,kdymábýtžákindividuálněvzděláván,
c)důvodyproindividuálnívzdělávánížáka,
d)popisprostorovéhoamateriálnětechnickéhozabezpečenívzděláváníapodmínekochranyzdraví
individuálněvzdělávanéhožáka,
e)dokladyosvědčujícísplněnívzděláníosoby,kterábudežákaindividuálněvzdělávat,
f)seznam učebnicaučebníchtextů,kterébudouvevýuceužívány,pokudnejdeoučebniceuvedenév
§27odst.1,
g)dalšískutečnosti,kterémajívlivnaprůběhvzdělávánížáka,
h)vyjádřeníškolskéhoporadenskéhozařízení.
(3)Ředitelškolyindividuálnívzdělávánípovolí,pokud
a)jsoudányzávažnédůvodyproindividuálnívzdělávání,
b)jsouzajištěnydostatečnépodmínkyproindividuálnívzdělávání,zejménapodmínkymateriálnía
ochranyzdravížáka,
c)osoba,kterábudežákavzdělávat,získalaalespoňstřednívzdělánísmaturitnízkouškou,
d)jsouzajištěnyvhodnéučebniceaučebnítexty,podlenichžsemážákvzdělávat.
(4)Individuálněvzdělávanýžákkonázakaždépololetízkouškyzpříslušnéhoučiva,atoveškole,do
nížbylpřijatkplněnípovinnéškolnídocházky.
(5)Nelze-liindividuálněvzdělávanéhožákahodnotitnakoncipříslušnéhopololetí,určíředitelškolypro
jehohodnocenínáhradnítermín,atotak,abyhodnoceníbyloprovedenonejpozdějidodvouměsícůpo
skončenípololetí.
(6)Pokudmázákonnýzástupcepochybnostiosprávnostihodnocenížáka,můžedo8dnůodkonání
zkoušekpísemněpožádatřediteleškolyopřezkoušenížáka;byl-lizkoušejícím žákaředitelškoly,
krajskýúřad.Pokudředitelškolynebokrajskýúřadžádostivyhoví,nařídíkomisionálnípřezkoušení
žáka.
(7)Ředitelškolyzrušípovoleníindividuálníhovzdělávání
a)pokudnejsouzajištěnydostatečnépodmínkykevzdělávání,zejménapodmínkymateriální,
personálníaochranyzdravížáka,
b)pokudzákonnýzástupceneplnípodmínkyindividuálníhovzdělávánístanovenétímtozákonem,
c)pokudžáknakoncidruhéhopololetípříslušnéhoškolníhorokuneprospěl,
d)nelze-ližákahodnotitzpůsobem uvedeným vodstavcích4a5,nebo
e)nažádostzákonnéhozástupcežáka.
(8)Ředitelškolyrozhodneozrušeníindividuálníhovzdělávánížákanejpozdějido30dnůodzahájení
řízeníazároveňzařadížákadopříslušnéhoročníkuzákladníškoly.Odvoláníprotirozhodnutíředitele
školyozrušeníindividuálníhovzdělávánížákanemáodkladnýúčinek.
(9)Výdajespojenésindividuálním vzděláváním hradízákonnýzástupcežáka,svýjimkouučebnica
základníchškolníchpotřebpodle§27odst.3a6,speciálníchučebnicaspeciálníchdidaktickýcha
kompenzačníchučebníchpomůcekpodle§16odst.7avýdajůnačinnostškoly,donížbylžákpřijatk
plněnípovinnéškolnídocházky.

§44
Cílezákladníhovzdělávání
Základnívzdělávánívedektomu,abysižáciosvojilipotřebnéstrategieučeníanajejichzákladěbyli
motivovánikceloživotnímuučení,abyseučilitvořivěmysletařešitpřiměřenéproblémy,účinně
komunikovata spolupracovat,chránitsvé fyzické iduševnízdraví,vytvořené hodnotya životní
prostředí,býtohleduplníatolerantníkjiným lidem,kodlišným kulturním aduchovním hodnotám,
poznávatsvéschopnostiareálnémožnostiauplatňovatjespolu sosvojenýmivědomostmia
dovednostmipřirozhodováníosvédalšíživotnídrázeasvém profesním uplatnění.

§45
Stupněvzdělání
(1)Stupeňzákladníhovzdělánízískážákúspěšným ukončením vzdělávacíhoprogramuzákladního
vzdělávánív základníškole,na nižším stupnišestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo
v odpovídajícíčástiosmiletéhovzdělávacíhoprogramukonzervatoře.Stupeňzákladníhovzděláníse
získáposplněnípovinnéškolnídocházkyrovněžúspěšným ukončením kursuprozískánízákladního
vzděláníuskutečňovanéhov základnínebostředníškole(§55odst.3).



§46
Organizacezákladníhovzdělávání
(1)Místoadobuzápisudoprvníhoročníkuzákladníhovzdělávánístanovíředitelškoly,atovsouladu
s§36odst.4,aoznámítozpůsobem vmístěobvyklým.Opřijetíkzákladnímuvzdělávánírozhoduje
ředitelškolyzapodmínekstanovenýchv§36.
(2)Základnívzdělávánívzákladníškolemá9ročníkůačlenísenaprvnístupeňadruhýstupeň.První
stupeňjetvořenprvním ažpátým ročníkem adruhýstupeňšestým aždevátým ročníkem.Vmístech,
kdenejsoupodmínkyprozřízenívšech9ročníků,lzezříditzákladníškolu,kteránemávšechnyročníky.

§49
(1)Opřestupužákazákladníškolydojinézákladníškolyrozhodujenazákladěžádostizákonného
zástupcežákaředitelškoly,dokterésežákhlásí.Pokudředitelškolyrozhodne,žežádostiopřestup
vyhoví,informujeotétoskutečnostibezzbytečnéhoodkladuřediteleškoly,znížžákpřestupuje.
Ředitelškoly,znížžákpřestupuje,zašledopětipracovníchdnůpoté,cosedozvědělopřijetížákana
jinouškolu,ředitelitétoškolykopiidokumentacežákazeškolnímatriky.
(2)Ředitelškolymůžepřevéstžákadovzdělávacíhoprogramuzákladníhovzděláváníprožákyse
zdravotním postižením nebo do vzdělávacího programu základníškoly speciálnína základě
písemnéhodoporučeníškolskéhoporadenskéhozařízenípouzespředchozím písemným souhlasem
zákonnéhozástupcežáka.Ředitelškolyjepovineninformovatzákonnéhozástupcežákaorozdílech
vevzdělávacíchprogramechaoorganizačníchzměnách,kterévespojeníspřevodem dojiného
vzdělávacíhoprogramumohounastat.
(3)Připřestupunebopřevedenížákapodleodstavců1a2vytvořízákladníškola,donížžákpřestoupil
nebobylpřeveden,podmínkyprovyrovnánírozdílůveznalostechžákavyplývajícíchzodlišnosti
školníchvzdělávacíchprogramů.
(4)Pokudžák,kterýbylrozhodnutím soudusvěřendostřídavévýchovyrodičů22a),plnípovinnou
školnídocházkustřídavěvedvouzákladníchškolách,vydávámuvysvědčenízákladníškola,vkteré
zahájilvzdělávánídříve,pokudktomunebyladohodourodičůneborozhodnutím souduurčenadruhá
škola.Přihodnocenívýsledkůvzdělávánížákazapololetíškolníhorokuzohledníškola,kterábude
vydávatvysvědčení,hodnocenívýsledkůvzdělávánížákadruhouškolou.Řediteléškol,vnichžsežák
podle větyprvnívzdělává,mezisebou dohodnou pravidla spolupráce školpřivzdělávánížáka.
Rozhoduje-liředitelvevěcechuvedenýchv§ 165odst.2,vyžádásipředrozhodnutím vyjádření
řediteledruhéškoly.Rozhodovánívevěcechpodle§41,příslušípouzeředitelizákladníškoly,která
vydávážákovivysvědčení.

§50
(1)Zákonnýzástupcežákajepovinendoložitdůvodynepřítomnostižákavevyučovánínejpozdějido3
kalendářníchdnůodpočátkunepřítomnostižáka.Podmínkypro uvolňovánížákazvyučovánía
omlouváníneúčastižákavevyučovánístanovíškolnířád.
(2)Ředitelškolymůžezezdravotníchnebojinýchzávažnýchdůvodůuvolnitžákanažádostjeho
zákonnéhozástupcezcelanebozčástizvyučováníněkteréhopředmětu;zároveňurčínáhradnízpůsob
vzdělávánížákavdoběvyučovánítohotopředmětu.Vpředmětutělesnávýchovaředitelškolyuvolní
žákazvyučovánínapísemnédoporučeníregistrujícíholékařeneboodbornéholékaře.Naprvnínebo
poslednívyučovacíhodinumůžebýtžákuvolněnsesouhlasem zákonnéhozástupcebeznáhrady.
(3)Žákovi,kterýsenemůžeprosvůjzdravotnístavpodobudelšíneždvaměsíceúčastnitvyučování,
stanovíředitelškolytakovýzpůsobvzdělávání,kterýodpovídámožnostem žáka,nebomumůže
povolitvzdělávánípodleindividuálníhovzdělávacíhoplánupodle§18.Zákonnýzástupcežákaje
povinenvytvořitprostanovenévzdělávánípodmínky.

§51
(1)Každépololetísevydávážákovivysvědčení;zaprvnípololetílzemístovysvědčenívydatžákovi
výpiszvysvědčení.
(2)Hodnocenívýsledkůvzdělávánížákanavysvědčeníjevyjádřenoklasifikačním stupněm (dálejen
"klasifikace"),slovněnebokombinacíobouzpůsobů.Ozpůsobuhodnocenírozhodujeředitelškolyse
souhlasem školskérady.
(3)Školapřevedeslovníhodnocenídoklasifikaceneboklasifikacidoslovníhohodnocenívpřípadě
přestupužákanaškolu,kteráhodnotíodlišným způsobem,atonažádosttétoškolynebozákonného
zástupce žáka.Škola,která hodnotíslovně,převede pro účelypřijímacího řízeníke střednímu



vzděláváníslovníhodnocenídoklasifikace.

§52
(1)Dovyššíhoročníkupostoupížák,kterýnakoncidruhéhopololetíprospělzevšechpovinných
předmětůstanovenýchškolním vzdělávacím programem svýjimkoupředmětůvýchovnéhozaměření
stanovenýchrámcovým vzdělávacím programem apředmětů,znichžbyluvolněn,pokudmunebylo
povolenoopakováníročníkupodleodstavce6větytřetí.Dovyššíhoročníkupostoupíižákprvního
stupnězákladníškoly,kterýjižvrámciprvníhostupněopakovalročník,ažákdruhéhostupnězákladní
školy,kterýjižvrámcidruhéhostupněopakovalročník,atobezohledunaprospěchtohotožáka.
(2)Nelze-ližákahodnotitnakonciprvníhopololetí,určíředitelškolyprojehohodnocenínáhradní
termín,atotak,abyhodnocenízaprvnípololetíbyloprovedenonejpozdějidodvouměsícůpo
skončeníprvníhopololetí.Není-limožnéhodnotitanivnáhradním termínu,žáksezaprvnípololetí
nehodnotí.
(3)Nelze-ližákahodnotitnakoncidruhéhopololetí,určíředitelškolyprojehohodnocenínáhradní
termín,atotak,abyhodnocenízadruhépololetíbyloprovedenonejpozdějidokoncezářínásledujícího
školního roku.V obdobíměsíce zářído dobyhodnocenínavštěvuje žák nejbližšívyššíročník,
popřípaděznovudevátýročník.
(4)Má-lizákonnýzástupcežákapochybnostiosprávnostihodnocenínakonciprvníhonebodruhého
pololetí,můžedo3pracovníchdnůodedne,kdyseohodnoceníprokazatelnědozvěděl,nejpozději
všakdo3pracovníchdnůodednevydánívysvědčení,požádatřediteleškolyopřezkoumánívýsledků
hodnocenížáka;je-livyučujícím žákavdaném předmětuředitelškoly,krajskýúřad.Pokudnenídále
stanovenojinak,ředitelškolynebokrajskýúřadnařídíkomisionálnípřezkoušenížáka,kterésekoná
nejpozdějido14dnůoddoručenížádostinebovtermínudohodnutém sezákonným zástupcem žáka.
Českáškolníinspekceposkytnesoučinnostnažádostřediteleškolynebokrajskéhoúřadu.
(5)Vpřípadě,žesežádostopřezkoumánívýsledkůhodnocenížákatýkáhodnoceníchovánínebo
předmětůvýchovnéhozaměření,posoudíředitelškoly,je-livyučujícím žákavdaném předmětuředitel
školy,krajskýúřad,dodrženípravidelprohodnocenívýsledkůvzdělávánížákastanovenýchpodle§30
odst.2.Vpřípadězjištěníporušenítěchtopravidelředitelškolynebokrajskýúřadvýsledekhodnocení
změní;nebyla-lipravidla pro hodnocenívýsledků vzdělávánížáků porušena,výsledekhodnocení
potvrdí,a to nejpozdějido 14 dnů ode dne doručenížádosti.Česká školníinspekce poskytne
součinnostnažádostřediteleškolynebokrajskéhoúřadu.
(6)Žák,kterýplnípovinnou školnídocházku,opakuje ročník,pokud na koncidruhého pololetí
neprospělnebonemohlbýthodnocen.Toneplatíožákovi,kterýnadaném stupnizákladníškolyjiž
jednouročníkopakoval.Ředitelškolymůžepovolitžákovinažádostjehozákonnéhozástupceana
základědoporučujícíhovyjádřeníodbornéholékařeopakováníročníkuzvážnýchzdravotníchdůvodů,
atobezohledunato,zdažáknadaném stupnijižopakovalročník.

§53
(1)Žácidevátýchročníkůažáci,kteřínadaném stupnizákladníškolydosudneopakovaliročník,kteří
nakoncidruhéhopololetíneprospělinejvýšezedvoupovinnýchpředmětůsvýjimkoupředmětů
výchovnéhozaměření,konajíopravnézkoušky.
(2)Opravnézkouškysekonajínejpozdějidokoncepříslušnéhoškolníhorokuvtermínustanoveném
ředitelem školy.Žákmůževjednom dniskládatpouzejednuopravnouzkoušku.Opravnézkouškyjsou
komisionální.
(3)Žák,kterýnevykonáopravnouzkouškuúspěšněnebosekjejímukonánínedostaví,neprospěl.Ze
závažnýchdůvodůmůžeředitelškolyžákovistanovitnáhradnítermínopravnézkouškynejpozdějido
15.zářínásledujícího školního roku.Do tédobyježákzařazendo nejbližšího vyššího ročníku,
popřípaděznovudodevátéhoročníku.
(4)V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnouto konáníopravné zkoušky a
komisionálníhopřezkoušenípodle§52odst.4najinézákladníškole.Zkouškysenažádostkrajského
úřaduúčastníškolníinspektor.

§54
(1)Dokladem o dosaženízákladního vzděláníje vysvědčenío úspěšném ukončenídevátého,
popřípadědesátéhoročníkuzákladníhovzdělávání,vysvědčeníoúspěšném ukončenídruhéhoročníku
šestiletého gymnázianebo čtvrtého ročníkuosmiletého gymnázianebo osmiletého vzdělávacího
programukonzervatoře,nebovysvědčenívydanépoúspěšném ukončeníkursuprozískánízákladního
vzdělání.Tatovysvědčeníjsouopatřenadoložkouozískánístupnězákladníhovzdělání.
(2)Žák,kterýúspěšněukončilzákladnívzdělávání,nebožák,kterýsplnilpovinnouškolnídocházkua



nepokračujevzákladním vzdělávání,přestávábýtžákem školy30.červnapříslušnéhoškolníhoroku.
Žák,kterýsplnilpovinnou školnídocházku a koná opravnou zkoušku nebo bude hodnocen v
náhradním termínu,ježákem školydotermínukonánítěchtozkoušek,pokudmunebylopovoleno
opakováníročníku.Žák,kterýbylpřijatkevzdělávánívestředníškole,jepovažovánzažákazákladní
školydo31.srpnapříslušnéhoškolníhoroku.

§55
(1)Ředitelškolymůžežákovi,kterýposplněnípovinnéškolnídocházkynezískalzákladnívzdělání,
povolitpoposouzenídůvodůuvedenýchvžádostijehozákonnéhozástupceanazákladědosavadních
výsledkůvzdělávánížákapokračovánívzákladním vzdělávání,nejdélevšakdokonceškolníhoroku,v
němžžákdosáhneosmnáctéhorokuvěku.



PŘÍLOHAPLATNÉHOŠKOLNÍHOŘÁDU
k HlavěVIII.

SJEDNOCENÁPRAVIDLA
PROTŘÍDY2.-9.ROČNÍKUAVŠECHNYUČITELE

A/závaznápropísemnépráce:
čtvrtletní

srovnávací

prácenad30min.

pozn: podobněbymělybýtznámkoványiostatníprácekromědiktátů
(viz

níže),krátkýchpravopisnýchcvičeníarůzných„pětiminutovek“

početbodů známka

100%-90% 1

89%-72% 2

71%-50% 3

49%-25% 4

24%-0% 5

B/závaznáprodiktáty:

početchyb známka

0-1 1

2-3 2



4–5 3

6–7 4

8-… 5

Hodnocenív EŽK-1.stupeň

Hodnocenív EŽK-cizíjazyky

1 2 3 4 5

PH PZ PZO

PR ÚZ

ČT

PO

1 2 3 4 5

Čj 1.r. MC P,V,DC,
PH

RE,O ČT,PC

Čj 2.-5.r. RE PP,DC,PH,
ČD,MC,PZ

SP ÚZ,ČPP,D,
ČT,SPP,ČP

M 1.r. PH T ÚZ,PZ

M 2.-5.r. PH PZ,PÚ T ÚZ,ČPP,
SPP

ČS 1.r. PH,PS ÚZ T

ČS 2.-5.r. PH,PS OZ,PZ,R,
PR,PM

ÚZ,T

HV 1.r. PS,PPR T Z,Ry

HV 2.-5.r. PPR ZN T Z,Ry

TV 1.-5.r. PPR PH

PČ 1.-5.r. PPR PH,Vý

VV 1.-5.r. PPR PH

TD/DV 1.-2.r. ZOP DP ZP PS PH



Hodnocenív EŽK–2.st.společenskovědnípředměty+

Čj

1 2 3 4 5

ZOP MC R D ČPP

10M ČT RE PP SPP

RZ PH ČD SP

DÚ PZ RŠ

PC ÚZ

T

SDP

DLÚ*

*dlenáročnostiauváženíučitele

Hodnocenív EŽK–2.st.přírodovědnýchpředmětůvč.

M

1 2 3 4 5

PH R PR PZO SPP

RZ PZ ÚZ ÚZO ČPP

ZOP PP

LP



Hodnocenív EŽK–2.st.Hv

1 2 3 4 5

PPR ZN T Z

PS R RŠ

PH PR

Hodnocenív EŽK–2.st.Vv

1 2 3 4 5

PH*

R*

*dlenáročnostiauváženíučitele

Hodnocenív EŽK-2.st.Tv

1 2 3 4 5

PPR RŠ ZUO

ZP ZOP

PH S



PŘEHLEDMOŽNÝCHZPŮSOBŮHODNOCENÍAJEJICHZKRATKY

             ÚZ -ústnízkoušení
ÚZO -ústnízkoušenípoukončenítematickéhookruhu
PZ -písemnézkoušení
PZO -písemnézkoušenípoukončenítematickéhocelku
PP -písemnápráce
ČPP -čtvrtletnípísemnápráce
SPP -srovnávacípísemnápráce
T -test
D -diktát
P -přepis
O -opis
V -vypravování
DC -doplňovacícvičení
PH -prácev hodině
R -referát
SP -slohovápráce
ČD -čtenářskýdeník
ČT -čtení
ČP -čtenísporozuměním
RE -recitace
MC -mluvnícvičení
PC -pravopisnécvičení
PS -práceveskupinách
PÚ -problémovéúlohy
PO -poslech
PPR -prakticképrovedení
OZ -orientačnízkoušení
SDP -samostatnádlouhodobápráce
PR -projekt
LP -laboratornípráce
PM -práces mapou
DÚ -dobrovolnýúkol
Z -zpěv
RY -rytmus
ZN -znalostnot
RŠ -reprezentaceškoly
ZOP -zájem opředmět
ZP -znalostpravidel
VÝ -výrobek



RZ -rozcvička
10M -desetiminutovka
DLÚ -dlouhodobýúkol
ZUO -zlepšenízaurčitéobdobí
S -snaha


