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Školní řád 

 

Školní řád je zpracován na základě zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, střední, 

vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušných prováděcích předpisů. 

 

1. Obecná ustanovení 

1. Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností žáků, jejich zákonných zástupců, 

pravidla vzájemných vztahů mezi všemi osobami účastnými na vyučování, upravuje chování 

žáků, docházku do školy, zacházení s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem, 

ochranu zdraví a plnění dalších pravidel vnitřního režimu školy. Součástí školního řádu jsou 

pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

2. Všem osobám účastným na vyučování je v rámci školního vyučování poskytnuta veškerá 

možná ochrana před všemi formami rasismu, národnostní, náboženské a veškeré další 

netolerance ve smyslu Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a dalších 

právních norem ČR. 

3. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu 

nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény 

podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků 

z nejméně jedné třídy, studijní skupiny či oddělení ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům 

vzdělávání distančním způsobem (novelizace školského zákona č. 561/2004 Sb. Zákonem č. 

349/2020 Sb. vydaného 24. 8. 2020 s platností od 25. 8. 2020 dle § 184a). 

4. Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, reklama a 

prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický a morální vývoj dítěte nebo přímo ohrožující 

či poškozující životní prostředí. 

5. Škola při vzdělávání a při poskytování školských služeb zohledňuje fyziologické potřeby 

žáků, vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj, snaží se předcházet vzniku sociálně 

patologických jevů. 

6. Ve škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – 

Škola živá. Program obsahuje vyučování povinným předmětům, jež je pro žáky závazné. 

7. Vyučování nepovinných předmětů a zájmových kroužků je pro žáky dobrovolné. Po zápisu 

má žák povinnost docházky po dobu vždy celého pololetí. 

8. Podstatné údaje pro rodiče jsou uváděny v žákovských knížkách (1. roč. v notýscích). V 

nich by mělo být aktuální telefonní spojení na zákonného zástupce žáka a údaj o zdravotní 

pojišťovně, které zákonný zástupce potvrdí svým podpisem. Tento podpis je považován za 

podpisový vzor. 
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9. Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny 

pracovníky školy. 

10. Školní řád projednává pedagogická rada a schvaluje školská rada. Jsou s ním seznámeni 

žáci i rodiče.

2. Základní práva a povinnosti osob účastných na vyučování 

2.1. Chování žáků 

1. Ve škole i na veřejnosti se chovej tak, abys svým jednání nepoškozoval jméno svých rodičů 

ani jméno školy. 

2. Dodržuj základní společenská pravidla / viz nástěnné tabule ve třídách – naše pravidla/  

2.1. Naše pravidla 

1. Vstoupil jsi, potkal jsi – pozdrav. 

2. Odcházíš – rozluč se. 

3. Chceš – li, potřebuješ – li – řekni prosím. 

4. Jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat sílu – nikomu neubližuj. 

5. Nečiň jiným, co sám nechceš. Nikomu se nevysmívej. 

6. Neskákej nikomu do řeči, všechny vyslechni – každý má právo na svůj názor. 

7. Vše, co ti posloužilo, poslouží i druhým – nenič. 

8. Lež, pomluva, drzost nepatří mezi slušné lidi – nelži a buď slušný. 

9.  Pokud něco pokazíš, přiznej se, zjednej nápravu – omluv se. 

10. Jen ten, kdo nic nedělá, nic nezkazí – neboj se neúspěchu. 

11. Neboj se požádat o radu i pomoc, všechny dveře jsou ti otevřeny – pomůžeme ti. 

12. Máme o tebe starost a chceme mít z tebe radost – pomoz ty nám. 

 

2.2. Práva žáků 

1. Žák má právo na to, aby byl ve škole uznáván jako osobnost. Je chráněn před jakoukoliv 

formou diskriminace, před fyzickým i psychickým násilím a nedbalým zacházením, nikdo 

nemá právo druhému žádným způsobem ubližovat. 
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2. Žák má právo na vzdělávání a školské služby. Má právo na informace o výsledcích svého 

vzdělávání. 

3. Ve škole je respektováno kulturní prostředí, z něhož žák pochází. 

4. Žák má právo na ochranu rodinných, zdravotních a jiných údajů, týkajících se jeho osoby. 

5. Žák má právo svobodně vyjadřovat svůj názor ve všech věcech, které se ho týkají. Svá 

sdělení může směřovat všem pedagogickým pracovníkům, může využít schránku důvěry. 

6. Žáci mohou předkládat náměty ke zlepšení práce školy. 

7. Pokud se žák ocitne v nějaké obtížné situaci, má právo požádat o pomoc nebo radu 

kohokoliv z pracovníků školy. Na škole působí školní metodik prevence. 

 

2.3. Povinnosti žáků 

1. Žáci jsou povinni chodit do školy pravidelně a včas, nejpozději 15 minut před zahájením 

vyučování. Dbají na to, aby byli řádně připraveni na vyučování, měli v pořádku úkoly a 

pomůcky. Žáci jsou povinni mít na vyučování žákovskou knížku, řádně vedenou a opatřenou 

slušným obalem. Aktivně se zúčastní vyučování a nenarušují je. Plní pokyny učitelů a 

pracovníků školy. Při přecházení se chovají tak, aby nerušili vyučování v jiných třídách. 

2. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a 

hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro 

toto vzdělávání.  

3. Žák je povinen chránit zdraví své i svých spolužáků, dodržuje zásady kulturního chování, 

dodržuje hygienické zásady, chová se ohleduplně. Dodržuje pokyny školy k ochraně zdraví a 

bezpečnosti, s níž byl seznámen. Je slušný ke svým spolužákům, pracovníkům školy i 

návštěvníkům školy.  

4. Žákům jsou zakázány projevy šikanování, tj. násilí, omezování osobní svobody, 

ponižování, projevy kyberšikany a jakékoliv další jednání, které může způsobit psychickou 

nebo fyzickou újmu. Porušení tohoto zákazu je považováno za závažné porušení školního 

řádu. 

5. Při výskytu takového jednání nebo při výskytu vandalismu jsou žáci povinni informovat 

třídního učitele nebo vedení školy. 

6. Žákům je zakázáno do školy a na akce pořádané školou nosit věci, které by mohly ohrozit 

zdraví nebo způsobit úraz / např. nože, zbraně, nevhodné hračky apod./ a rovněž tyto věci 

používat. Rovněž je zakázáno nošení věcí ohrožujících mravnost, hrát o peníze nebo cenné 

věci. 
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7. Žákům je zakázáno nosit do školy a na akce pořádané školou potraviny a pití, které 

ohrožují jejich zdraví / např. chipsy, cocacoly, energetické nápoje, slané arašídy apod./. Pokud 

to zdravotní stav žáka nevyžaduje, ve vyučovacích hodinách nejí. 

8. Žákům je zakázáno otvírat okna, vyklánět se a vyhazovat cokoliv z oken. 

9. Žákům je zakázáno běhat po schodech, chodbách a třídách. 

10. Žákům je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm, s elektrickými spotřebiči bez dozoru 

pedagogického pracovníka. Při zjištění požáru jsou žáci povinni ihned uvědomit kteréhokoliv 

zaměstnance školy. 

11. Žák nenosí do školy cenné věci a takové, které nesouvisí s výukou /např.MP3 apod./ 

Škola nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození těchto předmětů. Má-li žák u sebe 

mobilní telefon, musí být vypnut po celou dobu vyučování včetně přestávek. Škola nenese 

zodpovědnost za ztrátu mobilního telefonu či jeho poškození, žák má možnost dát mobil do 

úschovy třídního učitele. Pokud žák tato ustanovení poruší, má vyučující právo mobilní 

telefon odebrat, uložit a předat zákonnému zástupci. 

12. V odborné učebně, tělocvičně, školním hřišti se žáci řídí příslušnými řády. 

13. Žáci, kteří dojíždějí z okolních obcí, se dopravují pouze dopravními prostředky, které 

schválil zákonný zástupce. Pokud se dopravují vlastními koly, odpovědnost za bezpečí, ztrátu 

či poškození nese zákonný zástupce. 

14. Žáci udržují ve třídách, odborné učebně, šatně a v jiných prostorách školy čistotu a 

pořádek. 

15. Žáci pečují o zařízení školy, s učebnicemi, školními potřebami a pomůckami zachází 

šetrně. Nepoškozují majetek spolužáků. Při škodě způsobené úmyslně nebo nedbalostí jsou 

žáci povinni prostřednictvím zákonného zástupce zajistit opravu, případně finanční náhradu. 

Nevypátrá-li se viník, který způsobil poškození školního či spolužákova majetku, může ředitel 

školy požádat žáky jednotlivé třídy o podíl na náhradě škody. 

16. Po dobu vyučování ani o přestávce neopouštějí žáci školní budovu, případně školní 

zahradu. Porušení zákazu je považováno za závažné porušení školního řádu. 

17. Každý úraz, nevolnost, nebo vznik škody musí žák či svědek ihned oznámit 

pedagogickému pracovníku či pracovníku školy. Na pozdější oznámení /druhý či další den/ 

nemusí být brán podle závažnosti zřetel. 

18. Na akcích pořádaných školou se žáci chovají slušně, respektují pokyny doprovodu, řídí se 

případně tamními řády. 

19. Při závažném porušení školního řádu (např. neomluvená absence, šikana, krádež, užití 

návykových látek apod.) jsou o tom informováni zákonní zástupci žáka, případně Policie ČR. 
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3. Práva a povinnosti zákonných zástupců 

1. Zák. zástupce žáka má právo na přístup k informacím o průběhu a výsledcích vzdělávání 

žáka a na poradenskou pomoc školy. Informace škola poskytuje prostřednictvím sdělení 

v žákovských knížkách, třídních schůzek, event. individuálních konzultací nebo jinou formou, 

na které se vedení školy a zák. zástupce žáka domluví. 

2. Zák. zástupce má právo na vyjádření názoru týkajícího se podstatných záležitostí 

vzdělávání a jeho vyjádření je věnována pozornost. 

3. Zák. zástupce má právo volit a být volen do Školské rady. 

4. Zák. zástupce má právo dávat návrhy Školské radě a jejím prostřednictvím uplatňovat svoje 

připomínky, podněty apod. 

5. Zák. zástupce má povinnost se školou spolupracovat a řešit případné problémy, které se 

v průběhu vzdělávání vyskytnou. Dále je povinen zajistit, aby žák docházel řádně a včas do 

školy. V případě žákovy nepřítomnosti zajistit jeho řádnou a včasnou omluvu, nejpozději do 

tří dnů od počátku nepřítomnosti žáka 

5.1. Nepřítomnost ve škole může být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných rodinných 

důvodů. Uvolnění z jedné vyučovací hodiny v odůvodněných případech poskytuje vyučující, 

do dvoudenní nepřítomnosti omlouvá třídní učitel, na více dnů ředitelka školy. Každá 

nepřítomnost musí být do dvou dnů po příchodu do školy zaznamenána zákonným zástupcem 

žáka v žákovské knížce s uvedením důvodu absence. Pokud tomu tak nebude, je absence 

považována za neomluvenou. Vzhledem k povinnosti žáků účastnit se distanční výuky je 

nutné, stejně jako při klasickém prezenčním vyučování ve škole, každou neúčast žáka při 

distanční výuce omlouvat. A to písemně na e – mail školy nebo telefonicky třídnímu učiteli. 

Žáci mohou být uvolněni z důvodu rodinné rekreace na písemnou žádost zákonného zástupce 

žáka, a to ředitelkou školy /formulář lze vyzvednout u třídní učitelky nebo na www stránkách 

školy/ 

Pokud si zák. zástupce žáka přeje, aby žák opustil během vyučování školu (rodinné důvody, 

lékařské vyšetření apod.), děje se tak pouze na základě písemné žádosti zák. zástupce. Zák. 

zástupce si žáka musí osobně ve škole vyzvednout. Pokud okolnosti neumožňují zákonnému 

zástupci si žáka osobně vyzvednout a žák musí sám opustit školu, napíše zákonný zástupce do 

žákovské knížky větu tohoto znění: Souhlasím, aby syn /dcera dne…v …hodin odešel/a/ 

sám/a/ ze školy – přebírám za něho odpovědnost. Žák předkládá omluvenku třídnímu učiteli, 

který pak uvolňuje žáka z vyučování a provede o tom zápis do třídní knihy. 

V případě nevolnosti, náhlého zhoršení zdravotního stavu či lehčího úrazu žáka je po 

vyrozumění školou povinen jeho zákonný zástupce si žáka ve škole vyzvednout a zajistit další 

péči o žáka. V naléhavých případech zajistí škola žákovi odborné lékařské ošetření. 

5.2. Pokud se cizinec neúčastní vyučování nepřetržitě po dobu nejméně 60 vyučovacích dnů, 

nedoloží důvody své nepřítomnosti a ani po následné písemné výzvě ředitelky školy zaslané 
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na poslední známou adresu zákonného zástupce cizince ve lhůtě 15 dnů ode dne odeslání 

výzvy nesdělí, že bude i nadále navštěvovat danou školu, přestává být dnem následujícím po 

uplynutí této lhůty žákem školy. 

5.3. V případě výskytu vši (pedikulózy) u žáka je rodič povinen okamžitě nahlásit tuto 

skutečnost třídnímu učiteli, postupovat podle doporučení školy a při návratu žáka do 

kolektivu zajistit lékařské potvrzení o bezinfekčnosti. 

6. Podávání léků a léčebných prostředků (léky, kapky, masti) je ve škole zakázáno. Jejich 

podání musí zajistit rodiče sami.  

Nemají-li tuto možnost, může škola, a to pouze ve výjimečných případech, kdy je ohroženo 

zdraví nebo život dítěte, dítěti lék podat.  

V případech nepřetržitého podávání léků (epilepsie, diabetes apod.) lze lék dítěti podat pouze 

na základě sepsané dohody o podávání léků. Lék musí být předán rodičem pověřenému 

pedagogickému pracovníkovi v originálním obalu s přiloženým příbalovým letáčkem a 

vyznačeným dávkováním, pověřená osoba musí být obeznámena rovněž s nežádoucími 

účinky léku a postupem, jak se zachovat v takovém případě. V některých případech může být 

požadováno po rodičích doplnění dohody písemným lékařským potvrzením. 

 

7. Zák. zástupce je povinen na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání 

závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka. 

8. Zák. zástupce zajistí, aby žák přicházel do školy a na školní akce zdravý a čistě a vhodně 

oblečený, pravidelně kontroluje sdělení v žákovských knížkách, kontrolu stvrzuje svým 

podpisem. Zák. zástupce zajistí označení věcí, oblečení apod. 

9. Zák. zástupce je povinen oznamovat škole údaje podle §28 odst. 2 a 3 zákona 

č.561/2004Sb. (školský zákon) a další údaje (např. zdravotní obtíže), které jsou podstatné pro 

průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích (adresa, telefon). 

 

4. Práva a povinnosti pracovníků školy 

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

2. Pracovník školy má právo obrátit se se svými problémy na ředitele školy či jeho zástupce. 

3. Povinnosti pracovníků školy jsou stanoveny pracovním řádem a organizačním řádem školy. 

4. Každý z pracovníků školy je svým jednáním a chováním příkladem žákům. 

  

5. Práva pedagogických pracovníků 
 
Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo  
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a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na 

ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo 

zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým 

pracovníkem ve škole,  

b) na ochranu před neodborným zasahováním do výkonu pedagogické činnosti,  

c) na výběr a uplatňování metod, forem a prostředků konání přímé vyučovací, přímé 

výchovné, přímé speciálně-pedagogické nebo přímé pedagogicko-psychologické činnosti, 

pokud jsou v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,  

d) volit a být voleni do školské rady,  

e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti 

 

6. Povinnosti pedagogických pracovníků  
 

Pedagogický pracovník je povinen  

a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,  

b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,  

c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového 

chování ve školách a školských zařízeních,  

d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním 

prostředí a podporovat jeho rozvoj,  

e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním 

stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a 

školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,  

f) poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka 

informace spojené s výchovou a vzděláváním 

 

7. Režim akcí mimo školu 

1. 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 způsobený k právním úkonům. 

2. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu 

zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví připadnout více než 25 žáků. 

3. Každou plánovanou akci projedná organizující pedagog předem s vedením školy a je také 

zodpovědný za dodržování předpisů o BOZ. 

4. O akci a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, informuje škola zákonné 

zástupce nejméně dva dny před akcí 
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Provoz a vnitřní režim školy  

 

Typ školy                              malotřídní 

Počet učeben                                 3 

Počet odborných učeben               1 

Tělocvična                                     1 

Školní družina                               1 

Školní hřiště a pozemek                1 

 

1. Učebny  

Třída I.                    

Třída II.          

Třída III.        

                                                                          

2. Provozní řád učeben 

2.1. Vyučování     

Začátek vyučování: 7:30  

Délka vyučovací hodiny: 45 minut 

Vyučovací hodiny – přestávky:  

Vyučující hodina Přestávka 

7:30 – 8:15 8:15 – 8:25 

8:25 – 9:10 9:10 – 9:35 

9:35 – 10:20 10:20 – 10:30 

10:30 – 11:15 11:15 – 11:25 

11:25 – 12:10  

Oběd  
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13:10 – 13:55 13:55 – 14:05 

14:05 – 14:50  

 

2.1.1. Budova školy 

Budova školy je přístupná dětem, které chodí do ranní družiny v 6:30. Dozor v šatně 6:30 –

7:15 vykonává školnice. Ostatní žáci přicházejí v 7:15. Dozor v šatně v 7:15 – 7:30 vykonává 

paní vychovatelka. Šatna se zamyká v 7:30. Budova školy je vždy uzamčena. Každá osoba 

před vstupem do školy zazvoní, telefonem oznámí jméno a účel návštěvy. 

O velké přestávce jsou žáci podle počasí buď ve svých třídách, nebo na hřišti. Dozor 

vykonávají třídní učitelé. 

Po skončení dopoledního vyučování odcházejí žáci podle rozvrhu do školní družiny, žáci, 

kteří nejsou zapsáni ve ŠD a ve škole se nestravují, odcházejí domů. Žáci, kteří jsou ve ŠD 

zapsáni s nepravidelnou docházkou a mají-li odpolední vyučování, zůstávají do jeho začátku 

ve školní družině. Po skončení odpoledního vyučování tito žáci odcházejí domů. 

Ve vnějších i vnitřních prostorách je zakázáno kouřit a požívat alkohol a jiné návykové látky. 

Uvolňování žáků z výuky: pokud si zákonný zástupce přeje, aby žák během vyučování 

opustil školu (vyšetření u lékaře, rodinné důvody apod.), děje se tak na základě písemné 

žádosti zákonného zástupce. Zákonný zástupce je povinen si žáka vyzvednout osobně. Ve 

výjimečných případech, kdy si nemůže žáka vyzvednout osobně, zapíše do žákovské knížky 

žáka následující větu: Souhlasím, aby syn/dcera dne…v…hod. odešel sám ze školy – přebírám 

za něho odpovědnost. Žák předloží omluvenku třídní učitelce, která pak provede zápis do 

třídní knihy. V případě nevolnosti, náhlého zhoršení zdravotního stavu či lehčího úrazu žáka 

je po vyrozumění školou zákonný zástupce povinen si žáka ve škole vyzvednout a zajistit o 

něho další péči. V naléhavých případech zajistí škola odborné lékařské ošetření. 

 

2.1.2. Vyučující 

Vyučující je povinen být ve své učebně nejméně 30 minut před zahájením vyučování. Žáci 

jsou povinni být ve své učebně 15 minut před zahájením vyučování, žáci, kteří jsou zapsáni ve 

školní družině, docházejí v doprovodu vychovatelky ŠD. O přestávkách se žáci nesmí 

bezdůvodně pohybovat po chodbách ani na schodech, do dalších učeben, šaten a školní 

družiny přecházejí jen pod dozorem pedagogického pracovníka. 

Vyučující je povinen žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění (vysoká horečka, 

zvracení, průjem), oddělit od ostatních žáků a zajistit pro něj dohled zletilé fyzické osoby (§7 

odst. 3 zákona č. 258//2000 Sb.). Výskyt vší je vyučující povinen oznámit ředitelce školy, 

která následně informuje všechny zákonné zástupce prostřednictvím letáku s návratkou, 

kterou zákonní zástupci podepíší a podpisem potvrdí kontrolu či ošetření dítěte. V případě 



 

 Školní řád – Základní škola Velichovky 

 

 - 10 - 

 

úrazu žák neprodleně oznámí tuto skutečnost vyučujícímu, který provede opatření k zajištění 

první pomoci, informuje zákonného zástupce o úrazu a sdělí, jaká opatření učinil. Úraz zapíše 

do knihy úrazů. 

Vyučující zodpovídá ve své učebně za vybavení a pořádek, případné poškození a poruchy 

hlásí ředitelce školy. 

Všechny učebny jsou vybaveny počítači, za které rovněž zodpovídá kmenový učitel, žáci mají 

zakázáno bez vědomí a svolení spouštět počítače a používat je, jako i jiné elektrické 

spotřebiče, dodržují ustanovení školního řádu. 

Stejnou zodpovědnost má vyučující v době výuky v jiné učebně. 

2.1.3. Využívání učeben při zájmové činnosti 

Učebny jsou používány i při zájmové činnosti, výběr učeben je dán náplní zájmového 

kroužku, pořádaným školou. 

Vedoucí kroužků zodpovídají za stav učebny, zodpovídají za uzamčení budovy školy a 

školního pozemku. Žáci do kroužků docházejí a odcházejí podle časového harmonogramu 

jednotlivých kroužků., jakékoliv změny musí být hlášeny písemně zákonným zástupcem. 

 

2.2. ICT učebna 

ICT učebna je určena pro výuku informatiky, využívání výukových programů, vyhledávání 

informací na internetu v rámci výuky a projektů. Za pořádek a vybavení zodpovídá vyučující 

učitel, za provoz a funkci počítačů zodpovídá ICT správce. Učebna je využívána i 

k volnočasovým aktivitám školní družiny, v tom případě je zodpovědným pracovníkem 

vychovatelka ŠD. V učebně platí stejná pravidla používání počítačů jako v ostatních 

učebnách.  Obecné zásady a pravidla pro používání PC jsou vyvěšena v této učebně. Žáci jsou 

s nimi seznámeni. 

 

2.3. Školní družina 

Provoz školní družiny: ranní -            6:30 – 7:15 

                                     odpolední -   10:30 – 15:30 

Žáci, kteří jsou zapsáni ve školní družině, docházejí a odcházejí ze školní družiny v přesně 

stanovených časech udaných na zápisních lístcích, Jakékoliv změny v příchodu a odchodu 

musí být podány písemně a podepsány zákonným zástupcem. 

Žáci jsou povinni řídit se vnitřním řádem školní družiny, pravidly chování ve školní družině. 
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Pravidla chování ve školní družině 

1. Při vstupu do ŠD slušně pozdravím. 

2. Ke svým spolužákům a pedagogickým pracovníkům se chovám slušně a ohleduplně. 

3. Dodržuji zásady kulturního chování a hygienické zásady. 

4. Do ŠD nenosím věci, které ohrožují zdraví nebo mohou způsobit úraz (nože, zbraně, 

nevhodné hračky apod.). 

5. Do ŠD nenosím potraviny a pití ohrožující zdraví (chipsy, slané arašídy, coca-colu, 

energetické nápoje apod.). 

6. Do ŠD nenosím cenné věci (MP3, mobily apod.). Za jejich ztrátu či poškození ŠD nenese 

zodpovědnost. 

7. Nesmím otvírat okna, manipulovat s otevřeným ohněm a elektrickými spotřebiči. 

8. Ve ŠD družině udržuji čistotu a pořádek.  

9. Záměrně nepoškozuji majetek školy a ŠD. 

10. Bez vědomí pedagogického pracovníka neopouštím ŠD. 

11. Ihned musím oznámit každý úraz, nevolnost, nebo vznik škody pedagogickému 

pracovníku. 

12. V prostorách ŠD a hřiště se řídím příslušnými pokyny pedagogického pracovníka. 

13. Po odchodu ze ŠD je návrat možný pouze na zodpovědnost zákonného zástupce. 

Za vybavení a pořádek v prostorách školní družiny zodpovídá vychovatelka. 

 

2.3.1. Režim stravování 

V prostorách školní družiny se žáci rovněž stravují. Obědy se přivážejí ze školní jídelny při 

MŠ Velichovky. Stravování dětí v ZŠ dohodne na začátku školního roku vedoucí stravování 

se zák. zástupci dětí písemně na přihláškách ke stravování. Úplata za stravování se nehradí 

za dny, kdy dítě do školy nedochází a jeho nepřítomnost je včas nahlášena vedoucí 

stravování, tj. do 8:00 vždy v pondělí nebo do 13:00 den předem. Toto se týká i přihlašování 

obědů, pokud je třeba. Odhlašování a přihlašování obědů se provádí v budově MŠ vedoucí 

stravování ústně nebo telefonicky. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován. 

V případě neplánované nepřítomnosti žáka má zák. zástupce nárok na odebrání stravy pouze 

první den nemoci žáka. /podrobnější informace viz Vnitřní řád školní jídelny – výdejny/ 

Doba vydávání: 12:15 – 12:45 
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V této době je prostor určený ke stravování uklizen a připraven podle zásad zdravého a 

hygienického stravování. Po ukončení je prostor družiny připraven k volnočasovým 

aktivitám. 

Zodpovídá vychovatelka a dohlížející pedagogický pracovník.   

2.3.2. Svačiny 

Svačiny si žáci nosí z domova. Za příznivého počasí se využívá prostor školního pozemku, 

žáci svačí u venkovních stolů, během jídla se nepohybují po školním pozemku. 

Za nepříznivého počasí svačí žáci ve třídách, každý má prostřeno na svém pracovním místě.  

Ve škole je dodržován pitný režim, škola je zapojena do projektu Školní mléko a Ovoce a 

zelenina do škol.    

3. Hřiště, pozemek školy        

Hřiště i pozemek školy je využíván v rámci vyučování hodin TV, PČ, aj. a k pobytu žáků ve 

volnočasových aktivitách v rámci ŠD, dále pak při stravování žáků o velké přestávce.   

Hřiště se otvírá současně s budovou školy, žáci je však mohou využívat pouze pod dozorem 

paní vychovatelky či učitelky, svévolný pohyb žáků na hřišti a školním pozemku je zakázán. 

Hřiště se uzamyká s budovou školy, zodpovídá poslední odcházející pedagogický pracovník, 

školnice nebo vedoucí zájmového kroužku. Na uzamčené hřiště je vstup zakázán, pokud není 

povoleno ředitelkou školy jinak. 

Odpovědnost mají všichni pedagogičtí pracovníci, v hodinách TV a PČ vyučující pedagog.  

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

(klasifikační řád) 

 

1. Obecné zásady 

1. Při průběžném i celkovém hodnocení uplatňuje učitel přiměřenou náročnost a pedagogický 

takt vůči žákovi. 

2. Výsledky práce žáka posuzuje učitel objektivně. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání 

a chování žáků je jednoznačné, srozumitelné, pedagogicky zdůvodnitelné, odborně správné a 

doložitelné. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace. 

3. Při klasifikaci učitel přihlíží k věkovým zvláštnostem, případným vývojovým poruchám 

žáka a k jeho možným indispozicím v průběhu klasifikačního období. 
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4. Při klasifikaci učitel zohledňuje předměty s převahou 

                               a. teoretického zaměření 

                               b. praktického zaměření 

                               c. výchovného zaměření                                                

                     

5. Žáci se hodnotí ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného 

ročníku. 

6. O klasifikaci prospěchu rozhoduje učitel, který vyučuje příslušný předmět. K tomu je 

povinen vést evidenci a seznamovat s ní rodiče. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získává 

učitel zejména: soustavným diagnostickým pozorováním žáka, sledováním jeho výkonů a 

připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek, kontrolními pracemi. 

7. V průběžném hodnocení lze používat za mimořádný výkon 1*, podle závažnosti chyb 

může vyučující použít mezistupňové hodnocení /např. 1-2/, rovněž může vyučující hodnotit 

počtem chyb. 

8. Je nepřípustné přenášet hodnocení chování na hodnocení prospěchu. 

9. Za každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za první pololetí se místo vysvědčení 

vydává žákovi výpis z vysvědčení. 

10. Nelze-li žáka pro závažné důvody klasifikovat na konci 1. pololetí, určí ředitelka školy 

náhradní termín pro hodnocení nejpozději do dvou měsíců po skončení 1. pololetí. Není-li ani 

pak možná klasifikace, není žák za 1. pololetí hodnocen. Důvodem pro odklad klasifikace je i 

zameškání více než 1/3 počtu vyučovacích hodin v předmětu. 

11. Nelze-li žáka pro stejné důvody klasifikovat na konci 2. pololetí, určí mu ředitelka školy 

náhradní termín nejpozději do 30. 9. Do té doby žák podmíněně navštěvuje vyšší ročník. 

Nemůže-li být však klasifikován ani v náhradním termínu, nebo získá nedostatečnou, opakuje 

ročník. 

12. Pravidla hodnocení v průběhu distanční výuky  

Pravidla a podklady pro hodnocení žáků uvedená ve školním řádu a schválená školskou 

radou, která nelze pro svou povahu uplatnit při distanční výuce se nepoužijí.  

Hlavním cílem hodnocení musí být podpora učení žáků. 

Hodnocení v době distanční výuky bude na doporučení vyhlášky č. 211/2020 Sb., vycházet z: 

- pokud je to možné, vychází vyučující ze znalosti konkrétních žáků 

- při hodnocení bude zohledněna aktivní účast na distanční výuce (je důležité oddělit možnosti 

žáka a jeho závislost na součinnosti jeho rodinného zázemí, za které nelze žáka činit 

zodpovědným) 

- u zadávaných úkolů je třeba ověřit správné pochopení, při vypracování se hodnotí: 

- použití správných postup 
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- správné používání pomůcek 

- míra splnění 

- správnost – práce s chybou = hodnotíme za správnou část ne za špatnou 

- případná ochota opravit a doplnit připomínkované nedostatky, nebo úkol zopakovat 

Přednostně bude využíváno formativní hodnocení, které bude žákům i jejich rodinnému 

zázemí poskytovat co nejpřesnější zpětnou vazbu nejen o kvalitě splnění zadání, ale i o 

dosaženém pokroku, upozorní na nedostatky a napoví cestu ke zlepšení, případně upozorní na 

budoucí upotřebitelnost a návaznost, pro kterou je užitečné současný úkol zvládnout. 

Hodnocení může být vhodně doplňováno (dle úrovně žáků) motivačními odměňujícími prvky 

(například zasílání motivačních pochvalných listů, nebo „smajlíků“, bodové hodnocení, …) 

 

13. Pokud má zákonný zástupce žáka výhrady ke správnosti klasifikace, může do tří 

pracovních dnů od vydání vysvědčení podat ředitelce školy písemnou žádost o komisionální 

přezkoušení. Ředitelka školy žádost posoudí a rozhodne, zda žák bude přezkoušen.  Je – li 

vyučujícím žáka v daném předmětu ředitelka školy, podává zákonný zástupce žáka písemnou 

žádost krajskému úřadu 

V případě přezkoušení o výsledku klasifikace rozhoduje tříčlenná komise. Přezkoušení musí 

proběhnout do 14 dnů nebo podle dohody s rodiči. 

Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitelka školy. 

Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

a) Předseda, kterým je ředitelka školy, popřípadě jí pověřený učitel 

b) Zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, 

popřípadě jiný vyučující daného předmětu 

c) Přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací 

oblasti 

Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 

přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 

hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení 

prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na 

konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. 

Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitelka školy v souladu se školním 

vzdělávacím programem. 

Komisionálně bude přezkoušen také ten žák, jehož absence přesáhne (bez vážných 

zdravotních důvodů podložených lékařskou zprávou) v jednom pololetí na I. stupni 200 

hodin. 
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14. Žák může být ze všech předmětů hodnocen slovně nebo může být z některého předmětu 

hodnocen slovně a z jiného klasifikačním stupněm. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitelka 

školy, která je vázána souhlasem školské rady. 

 

2. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického 

zaměření 

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a 

matematika 

1. Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je vyjadřován stupni 

   1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný, slovně nebo 

kombinací obou způsobů. Při hodnocení žáka se na prvním stupni použije pro zápis stupně 

hodnocení číslice. O slovním hodnocení rozhoduje ředitelka školy na základě písemné 

žádosti zák. zástupce žáka. 

2. Ohodnocení žáka příslušným stupněm vyjadřuje míru zvládnutí látky dané učebními 

osnovami. 

Při tom se posuzuje zejména: 

a. Ucelenost, přesnost a trvalost osvojení poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a 

vztahů, praktických dovedností. 

b. Kvalita získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti. 

c. Schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

praktických úkolů. 

d. Kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost. 

e. Aktivita v přístupu k činnostem 

f. Přesnost, výstižnost, odborná a jazyková správnost ústního a písemného projevu, jeho 

kvalita 

g. Kvalita výsledků činností 

h. Osvojení účinných metod samostatného studia 

i. Vztah žáka k práci 

3. Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií 

Stupeň 1 (výborný) 
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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 něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, 

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 a hodnocení jevů a 

zákonitostí. Myslí správně, při myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný 

projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho 

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 mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických 

činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dokáže s pomocí 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, jeho 

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 

teoretických a praktických úkolů 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 vyskytují nedostatky, grafický projev je málo 

estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném 

studiu má velké těžkosti. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 
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Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně a 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 

teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a 

zákonitostí nedovede své poznatky 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 i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a 

grafický projev mají závažné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani 

s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 

 

3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického 

zaměření 

Převahu praktické činnosti mají na základní škole pracovní činnosti. 

Při tom se posuzuje zejména: 

a. Osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných postupů práce 

b. Využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech. 

c. Aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech. 

d. Kvalita výsledků činností. 

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 využití surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci. 

h. Obsluha a údržba pracovních pomůcek, nářadí a nástrojů. 

1. 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 

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 tvořivé, bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, 

dodržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a aktivně se stará o životní prostředí, hospodárně využívá suroviny, materiály a 

energii. Aktivně překonává vyskytující se překážky. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 
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Žák soustavně 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 vykonává samostatně, v postupech a 

způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Uvědoměle dodržuje předpisy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném 

využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Překážky v práci překonává 

s občasnou pomocí učitele. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým 

činnostem s menšími výkyvy. Za pomoci učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při 

pracovní 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 ochraně zdraví 

při práci a v malé míře přispívá k ochraně k ochraně životního prostředí. Na podněty učitele 

je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. Překážky v práci překonává 

jen s částečnou pomocí učitele. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Získané teoretické poznatky dovede uplatnit při praktické činnosti jen za soustavné pomoci 

učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má závažné nedostatky. Práci si 

dokáže organizovat jen za soustavné pomoci učitele, méně dbá na pořádek na pracovišti. 

Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní 

prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů, energie. 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 nedostatečné, 

neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci si nedokáže organizovat, nedbá na 

pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu 

životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů, energie. 

 

4. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova. 

Při klasifikaci v těchto předmětech se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí: 
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a. Stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu 

b. Osvojení potřebných dovedností, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace 

c. Kvalita projevu, vztah žáka k činnostem a zájem o ně 

d. Estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti 

e. Uplatňování získaných poznatků ve vlastní činnosti 

f. V tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu všeobecná tělesná zdatnost, 

výkonnost, snaha a péče o vlastní zdraví. 

 

1. Výchovně vzdělávací výsledky se hodnotí 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 pracích. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a 

tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má 

výrazně aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Úspěšně rozvíjí svůj estetický 

vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák je v činnostech aktivní a tvořivý, převážně samostatný na základě využívání osobních 

předpokladů, které úspěšně uplatňuje v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je 

esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Tvořivě aplikuje 

osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, 

estetiku a tělesnou kulturu. Rozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou 

zdatnost. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý a částečně samostatný. Nevyužívá dostatečně své 

schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se 

v něm chyb. Jeho vědomosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc 

učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí 

v požadované míře estetický vkus ani tělesnou zdatnost. 

Stupeň 4 (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 se značnou 

pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj 

estetický vkus a tělesnou zdatnost. 
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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 estetický vkus a 

tělesnou zdatnost. 

   

5. Klasifikace v zájmových útvarech organizovaných školou 

1. Výsledky práce v zájmových útvarech jsou vyjadřovány stupni: a) pracoval(a) úspěšně 

                                                                                                           b) pracoval(a)  

V souladu s novelou vyhlášky se hodnocení zájmových útvarů od školního roku 2012/2013 

na vysvědčení již neuvádí.               

 

6. Klasifikace a hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Dle zákona č. 82/2015, kterým se mění školský zákon a dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, se nahrazuje 

označení žák se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním 

znevýhodněním, platným termínem žák s přiznanými podpůrnými opatřeními (PO) nebo 

žák s podpůrnými opatřeními prvního až pátého stupně. 

1. U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou 

poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru 

postižení. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáka a uplatňují je při 

klasifikaci a hodnocení a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů. 

2. Žáci s PO mají právo na vytvoření nezbytných podmínek při klasifikaci a hodnocení. 

3. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy 

zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. 

Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Žák s vývojovou poruchou 

nebude vystavován úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a 

podávat výkony odpovídající jeho předpokladům. 

Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší 

výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. 

4.  Klasifikace je provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, 

objasněním podstaty neúspěchu, návrhem jak mezery a nedostatky překonávat. 
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5. Žáci, u kterých je diagnostikována dyslexie nebo dysortografie, mohou být se souhlasem 

zákonných zástupců hodnoceni z mateřského a z jiných jazyků slovně, a to jak v průběhu 

školního roku, tak na pololetním a výročním vysvědčení).  U žáků s dyskalkulií bude totéž 

platit pro matematiku a další předměty, kde výsledky mohou být poruchou ovlivněny. Žáka 

lze hodnotit slovně (průběžně i na vysvědčení) po dohodě se zákonným zástupcem a 

odborníkem ve všech předmětech, do nichž se porucha promítá. Jakmile žák překoná 

nejvýraznější obtíže, je vhodné postupně přecházet k běžné klasifikaci. Klasifikovat lze i 

známkou s tím, že se specifická porucha žáka vezme v úvahu a odrazí se v mírnější známce o 

stupeň, tak i o několik stupňů. 

Při uplatňování těchto možností vyučující postupují velmi individuálně, s využitím všech 

dostupných informací, zejména informací z odborných vyšetření a ve spolupráci se 

zákonnými zástupci. 

6. Ředitel školy může povolit, aby pro žáka s PO byl vypracován pro kterýkoliv předmět 

příslušnými vyučujícími individuální plán, který bude poskytovat žákovi v příslušných 

předmětech ucelené a žákem zvládnutelné základy. Individuální plány mají charakter 

smlouvy mezi vedením školy, vyučujícími, zákonnými zástupci žáka a žákem. 

7. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají se zákonnými zástupci 

žáka a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován. 

8. V hodnocení se přístup vyučujících zaměřuje na pozitivní výkon žáka a tím na podporu 

jeho poznávací motivace k určení chyb namísto jednostranného zdůrazňování chyb. 

9. Žák může být ze všech předmětů hodnocen slovně nebo může být z některého předmětu 

hodnocen slovně a z jiného klasifikačním stupněm. Slovní hodnocení má být koncipováno 

pozitivně, má mít motivační charakter. Má obsahovat konkrétní vyjádření toho, co žák 

v daném předmětu zvládl a v jaké kvalitě a vymezuje i další postup rozvoje žáka vzhledem 

k jeho individuálním předpokladům. Učitel by neměl používat nekonstruktivní výrazy 

(neumíš, nedovedeš…), neměl by kritizovat nedostatky – je mnohem vhodnější vyjádřit 

nedostatky ve formě potřeby (potřebuješ, pomohlo by ti…), měl by se vyvarovat osobních 

postojů (líbí se mi, mám tě ráda…), měl by se vyvarovat i formulací „Jsem rád, že tě mohu 

pochválit, udělal jsi mi radost.“. Vhodné jsou odstíny slovních spojení: „ výborně umíš, umíš 

základy, potřebuješ docvičit.“ 

10. Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení 

Zvládnutí učiva 

1 – výborný: ovládá bezpečně 

2 – chvalitebný: ovládá 

3 – dobrý: v podstatě ovládá 

4 – dostatečný: ovládá se značnými mezerami 
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5 – nedostatečný: neovládá 

Myšlení 

1 – výborný: pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný 

2 – chvalitebný: uvažuje celkem samostatně 

3 – dobrý: menší samostatnost v myšlení 

4 – dostatečný: nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou 

5 – nedostatečný: odpovídá nesprávně i na nápovědné otázky 

Vyjadřování 

1 – výborný: výstižné a poměrně přesné 

2 – chvalitebný: celkem výstižné 

3 – dobrý: myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 

4 – dostatečný: myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 

5 – nedostatečný: nedokáže se samostatně vyjádřit i na návodné otázky, odpovídá nesprávně 

Celková aplikace vědomostí 

1 – výborný: užívá vědomostí, spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, 

přesně a s jistotou 

2 – chvalitebný: dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se 

menších chyb 

3 – dobrý: řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje 

chyby 

4 – dostatečný: dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5 – nedostatečný: prakticky úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 

Aktivita, zájem o učení 

1 – výborný: aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 – chvalitebný: učí se svědomitě 

3 – dobrý: k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 

4 – dostatečný: malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 – nedostatečný: pomoc a pobízení k učivu jsou zatím neúčinné 
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Chování 

1 – velmi dobré: uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Méně 

závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a 

snaží se své chyby napravit. 

2 – uspokojivé: chování žáka je v rozporu s pravidly chování a ustanoveními školního řádu. 

Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školnímu řádu, 

nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku tř. učitele 

dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost 

a zdraví svoje nebo jiných osob. 

3 – neuspokojivé: chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. 

Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo takových 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. 

7. Žáci mimořádně nadaní 

1. Ředitelka školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku 

bez absolvování ročníku předchozího. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva 

nebo části učiva, které žák nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy. 

8. Hodnocení žáka zařazeného do individuálního vzdělávání 

1. Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného obsahu 

vzdělávání, stanoveného školním vzdělávacím programem pro daný ročník. Organizaci 

zkoušek stanoví ředitel školy na začátku každého pololetí. Zkouška není komisionální. Je na 

řediteli školy, o jakém obsazení pedagoga rozhodne. K řádnému průběhu zkoušky stačí jeden 

pedagog, u nějž žák zkoušku vykoná. 

2. Ředitel školy na počátku každého pololetí rozhodne o časovém období, ve kterém bude 

přezkoušení probíhat. Časové období musí být tak dlouhé, aby bylo reálné provedení 

přezkoušení s ohledem na počet žáků v individuálním vzdělávání ve škole a na individuální 

možnosti žáků a jejich zákonných zástupců. Na základě dohody mezi školou a zákonnými 

zástupci je možné také uplatnit průběžné hodnocení s tím, že pololetní zkoušky dle zákona 

proběhnou, ale do výsledku žáka za celé pololetí lze průběžné hodnocení zahrnout. 

3. Pro dané časové období pak jsou sjednávány konkrétní termíny přezkoušení. Termíny by 

měly vyhovovat oběma stranám – škole i zákonnému zástupci. Pokud se dohodnout nelze, 

určí termíny ředitel školy. 

4. Při zkouškách může být dle rozhodnutí ředitele školy přítomen zákonný zástupce žáka, 

osoba vzdělávající žáka, zástupce školského poradenského zařízení, případně další osoby. 
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5. Žáci vzděláváni i individuálním vzdělávání podle §41 561/2004 Sb. jsou hodnoceni na 

základě přineseného portfolia, které obsahuje práce z jednotlivých předmětů – učebnice, 

pracovní sešity, pracovní listy, sešity, PC prezentace, krátká videa, fotografie, návštěvy 

muzeí, výukové programy pro školní skupiny, testy, písemné práce, prezentace a jiné 

materiály vztahující se k probírané látce. Vlastní hodnocení je provedeno pedagogem formou 

pohovoru nad přinesenými materiály v portfoliu a sebehodnocením, případně kombinací 

dalších vhodných metod hodnocení dle uvážení pedagoga. Hodnocení nemá režim běžného 

komisionálního zkoušení. Je prostředkem pro zpětnou vazbu žáka, vzdělávajícího a školu. 

Portfolio = nástroj pro dlouhodobé shromažďování informací o výsledcích, postupu učení a 

dalších charakteristikách souvisejících se vzděláváním konkrétního žáka/yně 

Portfoliového hodnocení = zjišťování charakteristik, výsledků a postupu učení konkrétního 

žáka/yně v dlouhém časovém období a ve snaze o maximální komplexnost 

6. Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel 

školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději 

do dvou měsíců po skončení pololetí. V případě, že zákonný zástupce žáka opakovaně 

omlouvá žáka z termínu zkoušky, může ředitel školy požádat o potvrzení důvodu 

nepřítomnosti od registrujícího lékaře pro děti a dorost, případně si vyžádat jiné úřední 

potvrzení, a to za podmínek stanovených ve školním řádu školy (viz § 50 odst. 1 školského 

zákona). 

7. Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 8 dnů od 

konání zkoušek písemně požádat ředitele školy o přezkoušení žáka; byl-li zkoušejícím žáka 

ředitel školy, krajský úřad. Pokud ředitel školy nebo krajský úřad žádosti vyhoví, nařídí 

komisionální přezkoušení žáka.  

8. Při komisionálním přezkoušení je nutné postupovat podle § 22 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o 

základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění 

pozdějších předpisů. Ministerstvo upozorňuje, že na rozdíl od přezkoušení podle § 52 odst. 4 

školského zákona zde není na přezkoušení zákonný nárok. Ředitel školy, popřípadě krajský 

úřad, proto nemusí žádosti o přezkoušení vyhovět. 

9. Klasifikace chování 

1. V průběhu roku mohou být žákům udělována různá výchovná opatření: pochvaly a jiná 

ocenění a opatření k posílení kázně – napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele 

a důtka ředitele školy. 

2. Pochvalu nebo jiné ocenění může udělit ředitelka školy po projednání v pedagogické radě 

nebo třídní učitel. 

Pochvaly:  

Ústní – při každodenní práci s dětmi 
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Písemné – zapsány do žákovské knížky (udělují se průběžně za aktivitu při hodinách, za 

dobré chování v průběhu kratšího období /den, týden, měsíc, čtvrtletí/, za dobrý skutek, za 

pomoc ostatním, za sběrovou či jinou aktivitu apod.)       

Třídní učitel, ředitel školy, zástupce obce nebo školského úřadu může žákovi po 

projednání v pedagogické radě udělit pochvalu: za mimořádný projev humánnosti, za 

občanské a školní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci 

apod. Ústní nebo písemnou pochvalu uděluje žákovi před kolektivem třídy nebo školy 

ředitelka školy.    

Pochvala na vysvědčení – je udělena po projednání v pedagogické radě za mimořádný 

projev humánnosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný čin, za dlouhodobou úspěšnou 

práci. Zapisuje se do dokumentace školy. 

Pochvalný list – vydává se na konci školního roku, odráží práci a chování žáka v průběhu 

celého školního roku nebo je žák pochválen za účast v okresní, krajské nebo celostátní 

soutěži. Navrhuje třídní učitel.              

3. Nejnižším opatřením k posílení kázně je napomenutí třídního učitele, nejvyšším důtka 

ředitele školy. Druh opatření k posílení kázně je závislý na závažnosti či recidivě nedostatků 

v chování žáka. Za závažné porušení školního řádu jsou považovány projevy šikanování, tj. 

cílené a opakované ubližující agresivní útoky. Stejně tak sem mohou patřit i mírné formy 

psychického útlaku, které byly již dříve projednány a znovu se opakují. Důvodem pro udělení 

opatření je i neomluvená absence (do 2 neomluvených hodin je udělena důtka třídního 

učitele, od 3 hodin důtka ředitele a až 2. stupeň z chování). 

4. Třídní učitel uděluje napomenutí a důtku. Posouzení závažnosti provinění je v kompetenci 

třídního učitele s přihlédnutím k názorům dalších učitelů. Důtka ředitele školy je udělována 

po projednání v pedagogické radě při závažném přestupku proti školnímu řádu nebo proti 

pravidlům slušného chování. 

5. Výchovná opatření (napomenutí tř. uč., důtka tř. uč., důtka ředitelky školy) jsou 

písemně sdělována zák. zástupcům žáka, zapíší se do dokumentace školy a současně jsou 

předána zákonným zástupcům žáka na předtištěném formuláři, kdy zákonný zástupce vrací 

podepsanou kopii kázeňského opatření třídnímu učiteli. Výchovná opatření jsou udílena 

zejména za tyto přestupky. 

5.1. Neplnění školních povinností (zapomínání učebnic a pracovních sešitů, zapomínání 

žákovské knížky, zapomínání cvičebního úboru, zapomínání potřeb na pracovní činnosti a 

výtvarnou výchovu, zapomínání potřeb a pomůcek nutných k tvorbě projektů či jiných potřeb 

určených k výuce). Tyto přestupky řeší třídní učitel podle stanovených třídních pravidel. 

5. 2. Nevhodné chování (za nevhodné chování se považuje nerespektování či neuposlechnutí 

příkazu pracovníka školy, opakované porušování stanovených pravidel, lhaní, odmlouvání, 

vymlouvání se, drzé poznámky, projevy, které se neslučují s normou slušného chování). Tyto 

přestupky budou řešeny zápisem do žákovské knížky slovy nevhodné chování. Následně žák 
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popíše své nevhodné chování na volný list papíru, který podepíší rodiče, Při opakování těchto 

přestupků bude žákovo chování hodnoceno podle této stupnice: 

Počet zápisů v žákovské knížce 

5 x nevhodné chování – napomenutí třídního učitele 

8 x nevhodné chování – důtka třídního učitele 

10 x nevhodné chování – ředitelská důtka. 

5.3. Neomluvené hodiny, podvod v žákovské knížce, nepovolené opuštění budovy školy, 

opakované nevhodné chování ke spolužákům, šikana nebo její projevy, krádež, závažné 

úmyslné poškození zařízení školy, vulgární vyjadřování, násilné chování ke spolužákům či 

pracovníkům školy jsou považovány za závažné porušení školního řádu. Třídní učitel a 

vychovatelka ŠD je povinna je okamžitě hlásit vedení školy a seznamovat ho s průběhem 

jejich vyšetřování a návrhem udělení výchovného opatření. 

Výchovná opatření se zapisují do katalogového listu žáka. 

6. Za jeden přestupek se uděluje pouze jedno opatření k posílení kázně. 

7. Chování žáka je v pololetí a na konci roku klasifikováno stupni: 1 – velmi dobré, 2 – 

uspokojivé, 3 – neuspokojivé. 

Kritériem je chování žáka během příslušného školního pololetí ve škole i na akcích 

pořádaných školou. 

Stupeň 1 (velmi dobré) 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. 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 chování a ustanovení školního řádu. Žák se dopustí 

závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školnímu řádu, 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. 

Stupeň 3 (neuspokojivé) 

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování a ustanoveními 

školního řádu. 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 přes důtku ředitele školy se 

dopouští dalších přestupků. 
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8. Pokud byla žákovi udělena důtka ředitele školy, bude jeho klasifikace chování 

projednávána v pedagogické radě. Klasifikaci chování navrhuje třídní učitel (po konzultaci 

s učiteli, kteří ve třídě učí a s ostatními učiteli), projednává ji pedagogická rada a schvaluje 

ředitelka školy. Pokud třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na 

hodnocení chování žáka na pedagogické radě i další vyučující. 

 

10. Pravidla pro sebehodnocení žáků 

1. Sebehodnocení žáka je významnou kompetencí, kterou chceme žáka naučit 

2. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí 

žáků. 

3. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným 

věku žáků. 

4. Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, 

žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen 

klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka.  

5. Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit: co se mu daří, jaké má rezervy, zda byla chyba 

učiněna z nepozornosti či neznalosti učiva, zda provedl sebekontrolu, zda byla domácí 

příprava dostatečná apod. 

6. Pedagog vede žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 

7. Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale 

má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka. 

8. Stupeň klasifikace není jediným zdrojem motivace. 

 

11. Celkové hodnocení žáka 

1. Celkový prospěch žáka má stupně: prospěl s vyznamenáním – prospěl – neprospěl. 

2. Žák je hodnocen stupněm prospěl s vyznamenáním, když v žádném z povinných 

předmětů není hodnocen stupněm horším než 2, když průměr z povinných předmětů nemá 

horší než 1,5 a když jeho chování je velmi dobré. 

Žák je hodnocen stupněm prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen 

stupněm 5. 

Žák je hodnocen stupněm neprospěl, je-li v některém povinném předmětu hodnocen 

stupněm 5. 
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3. Do vyššího ročníku postupuje žák, který na výročním vysvědčení (po příp. opravných 

zkouškách) byl hodnocen alespoň stupněm 4 ze všech povinných předmětů s výjimkou 

předmětů s výchovným zaměřením a z předmětů, z nichž byl uvolněn. 

4. Pokud žák plnící povinnou školní docházku je hodnocen na výročním vysvědčení stupněm 

neprospěl, nebo nemohl být hodnocen, opakuje ročník. Na 1. a 2. stupni školy lze opakovat 

ročník pouze jednou. Ředitelka školy může povolit na žádost zákonného zástupce a na 

základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních 

důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již ročník opakoval. 

5. Výstupní hodnocení 

Hlavní obsahem výstupního hodnocení je vyjádření o dosažené výstupní úrovni vzdělání ve 

struktuře vymezené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

Výstupní hodnocení žáka obsahuje vyjádření o: 

a) Možnostech žáka a jeho nadání 

b)  Chování žáka v průběhu povinné školní docházky 

c) Dalších významných skutečnostech ve vzdělávání žáka 

Výstupní hodnocení vydává škola žákovi na konci 1. pololetí také v pátém ročníku, jestliže se 

hlásí k přijetí ke vzdělávání na střední škole. V případě podání přihlášky do oboru 

vzdělávání, v němž je součást přijímacího řízení stanovena RVP talentová zkouška, je žákovi 

vydáno výstupní hodnocení do 30. října. 

 Školy od 1. ledna 2012 nemusí vydávat žákovi výstupní hodnocení. 

 

 

 

Přehled právních předpisů, ze kterých školní řád vychází: 

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 

školní docházky 

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 

Zákon č. 472/2011 Sb., 

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve 

školách a školských zařízeních (č. j. MŠMT- 22294/2013-1) 
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Informace a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k individuálnímu 

vzdělávání žáků v základní škole (č. j. MŠMT – 27466/2016) 

 

Pozměňovací návrh k návrhu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  

 

 

 

Projednáno pedagogickou radou dne: 28. 8. 2020 

 

Schváleno školskou radou dne: 31. 8. 2020               

 

Platnost od: 1. 9. 2020                                                   

 

……………………………………………………………………………. 

Mgr. Hana Pekárková, ředitelka školy 

 

Změny: 

Č. datum strana účinnost provedl 

     

     

     

     

 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných příloh, které tvoří součást tohoto 

předpisu. 
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Příloha č. 1  

 

Provoz a vnitřní režim školy (školní rok 2021/2022) 
 

(k 30. 9. 2021) 

Třída Třídní učitelka Ročník Počet žáků 

I. Mgr. Hana Pekárková  5.  9 

II. Mgr. Pavla Kohoutová  2. a 4.  13 (7, 6) 

III. Klára Bartolšicová  1. a 3.  20 (8, 12) 

 

 

 

 


