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Školská rada projednala a schválila dne:
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ÚVOD
K docházce na Základní školu Velká Bíteš ses se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva
vybrat si školu, kde chceš získat základní vzdělání. Tímto rozhodnutím ses zavázal dodržovat
povinnosti a využívat podmínek pro práci v naší škole.
Společenství školy tvoří pedagogové, žáci a provozní zaměstnanci školy, kteří mají rovnoprávné
postavení a svým jednáním reprezentují naši školu. Součástí tohoto společenství jsou také zákonní
zástupci žáka.
Základem našeho vzájemného setkávání je dodržování pravidel slušného chování. Chceme, aby mezi
tebou, spolužáky a učiteli byl partnerský vztah, podložený vzájemnou důvěrou, úctou a spravedlností.
Pravidla vzájemných vztahů stanovená tímto školním řádem vychází ze zásady vzájemné úcty,
respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání.

ŽÁCI
1. Jako žák naší školy máš svá práva:











na vzdělání podle školního vzdělávacího programu
na vzdělávací postupy, které vycházejí z tvých individuálních potřeb
znát kritéria a odůvodnění tvého hodnocení
požádat učitele o vysvětlení, pokud něčemu nerozumíš
diskutovat věcně a zdvořile o svých názorech a skutcích, obdržet odpověď na svůj dotaz od
každého pracovníka školy
na účast na rozhodování o životu školy - být volen a volit do školního parlamentu (žáci 5.9. ročníku) a zde předkládat a obhajovat potřeby a zájmy spolužáků i své vlastní
obrátit se na výchovného poradce školy, školního preventistu rizikového chování, školního
logopeda, případně na další zaměstnance školy
využívat služeb školy - školní knihovny, jídelny, družiny
na ochranu před informacemi a činnostmi, které ohrožují psychické a fyzické zdraví
prostřednictvím samosprávných orgánů žáků se obracet na ředitele školy nebo školskou radu

2. Škola je tvá povinnost a má svůj řád, který dodržuješ.
 Účastníš se výuky podle rozvrhu hodin, navštěvuješ nepovinné a volitelné předměty, do kterých
ses přihlásil.
 Aktivně se zapojuješ do výuky, nejsi pasivním polykačem informací a dat, ale aktivním
spoluhráčem.
 Po příchodu do školy se přezouváš (není povolena sportovní obuv).
 V naší škole třídíme odpad, dodržuj i ty pravidla třídění.
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3. Ve škole i na školních akcích za tebe zodpovídá škola.
 Během vyučování můžeš opustit třídu nebo školu jedině se souhlasem učitele.
 Při přecházení na vyučování nebo jiné akce mimo budovu školy dodržuješ pravidla silničního
provozu a respektuješ pokyny doprovázejících osob. Při pobytu v ubytovacích objektech (při
školním výletu, lyžařském výcviku apod.) dodržuješ vnitřní řád tohoto zařízení.

4. Vyučování má svá pravidla - dodržuj je.
 Řídíš se pravidly společně dohodnutými s vyučujícím daného předmětu.
 Na začátku vyučovací hodiny jsi na svém místě a připravený k výuce.
 Tvým důležitým dokumentem je žákovská knížka. Máš ji vždy u sebe a dbáš na správnost
zapsaných údajů (osobní údaje, omluvenky, informace o prospěchu, chování, akcích školy).
 Po celou dobu tvé přítomnosti ve škole je zakázáno používat mobilní telefon. Jeho použití je
dovoleno pouze se souhlasem učitele. Za ztrátu mobilního telefonu nebo poškození škola nenese
žádnou odpovědnost.
 Totéž platí i pro jiná záznamová zařízení.
 Větrání ve třídě provádíš jen na pokyn učitele.
 Po vyučování dáš své pracovní místo do pořádku a do šatny můžeš odejít pouze v doprovodu
vyučujícího. Nezapomeneš si přezůvky uložit do sáčku. Bezdůvodně se nezdržuješ v prostorách
školy.
 Zameškané učivo se pokusíš zvládnout v co nejkratší době, můžeš požádat o pomoc spolužáky i
učitele.
 Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo
školského zařízení nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení
pravidel chování.

5. Přestávky, dojíždění, volné hodiny - čas mimo vyučování.






Budova Tišnovská se otevírá v 6.00 hodin - školní družina; Sadová od 7:40
Do školy vstupuješ od 7:40 hlavním vchodem (od 6:50 na nultou hodinu).
Při vstupu do budovy školy v době vyučování používáš čip.
Do jiných tříd a odborných učeben přecházíš ukázněně 5 minut před začátkem hodiny.
O přestávkách se můžeš pohybovat po třídě, chodbách nebo vstupovat na pokyn učitele na školní
dvůr či hřiště, vždy se však chováš ohleduplně a dodržuješ pravidla bezpečnosti. Nebudeš
přecházet mezi jednotlivými patry.
 Volnou hodinu využíváš k obědu, odpočinku nebo přípravě na další vyučování, v budově školy se
zdržuješ pouze ve vymezených prostorách - třídy v 1. patře, nerušíš průběh vyučování ostatním.
 Pokud jsi přihlášen ke stravování ve školní jídelně, řídíš se tam pokyny dohlížejících osob
(pedagogové, provozní zaměstnanci). Dodržuješ pravidla stolování a řád školní jídelny. Jsi-li
zapsaný v družině, řídíš se pokyny vychovatelek a daným řádem družiny.

6. Omlouvej svou nepřítomnost ve škole, na školních akcích.
 Lékaře navštěvuj pokud možno v době mimo vyučování.
 Když víš předem, že nebudeš přítomný ve vyučování, musíš mít písemnou žádost rodičů, kterou
před odchodem předložíš třídnímu učiteli.
 Žák či zákonný zástupce je povinen nepřítomnost škole oznámit bez prodlení.
 Zákonný zástupce je do 3 pracovních dnů od počátku nepřítomnosti povinen doložit důvody
nepřítomnosti
 Pokud jsi nebyl ve škole, ihned po návratu předložíš třídnímu učiteli omluvenku v žákovské
knížce.
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7. Dbej o bezpečnost a předcházej úrazům.
Chraň zdraví své i všech lidí kolem sebe.
 Dodržuješ zásady osobní hygieny. Každý úraz či poranění, ke kterému dojde během vyučování či
o přestávce, ihned nahlásíš učiteli.
 Do školy nenosíš věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní
výchovu nebo nesouvisí s výukou.
 Není ti dovoleno nosit, držet, užívat, distribuovat a zneužívat návykové látky. Porušení bude
klasifikováno jako hrubý přestupek.
 Budou sledovány i další sociálně patologické jevy - šikana, vandalismus, brutalita, rasismus. Při
jejich zjištění budou navržena cílená opatření. V případě, kdy selže prevence ve škole, bude
přistoupeno k následujícím opatřením:
a. individuální pohovor se žákem
b. podle zjištěných informací spolupráce s rodinou
c. doporučení kontaktu s odborníky
d. v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního oboru, oddělení péče o dítě
e. oznámení Policii ČR.

8. Chráníš majetek školy i své osobní věci.
 Společně s pracovníky školy udržuješ pořádek a čistotu ve škole.
 Zacházíš opatrně s učebnicemi, školními potřebami, pomůckami, školním vybavením. Poškození
nebo ztrátu pomůcek ihned hlásíš učiteli. Za poškození učebnic může škola požadovat náhradu
 Nesmíš manipulovat se zabezpečením vchodů do budov školy, s elektrickými spotřebiči, vypínači
a elektrickým vedením, pokud v rámci výuky to nemáš učitelem povoleno.
 Poškodíš-li nebo zničíš svévolně majetek školy, žáků, učitelů či jiných osob, zajistí tvoji rodiče
zaplacení škody, nápravu - uvedení do původního stavu.
 Dbáš na dostatečné zajištění svých věcí. Nenosíš do školy cenné věci či větší obnos peněz.
V nutném případě (placení obědů, výletů) si je uschováš u třídního učitele. Případné ztráty věcí
ohlásíš neprodleně svému třídnímu učiteli. Ztráty z neuzamčených místností pojišťovna nehradí.

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI ŽÁKA
Jako zákonní zástupci žáků máte právo:










na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte
na poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících
se vzdělávaní
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání svých dětí
ve škole. Na konzultaci s pedagogy
po domluvě s vyučujícím být přítomen ve vyučování
požádat o zdůvodněné uvolnění dítěte z výuky
vznášet podněty a připomínky k práci školy, pedagogickým pracovníkům, vedení školy, Radě
školy
v případě pochybností o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí požádat
ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka (do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o
hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do tří pracovních dnů od vydání
vysvědčení). Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo
v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. (viz vyhláška č. 48/2005 Sb.)
v případě splnění povinné školní docházky žákem, který nezískal základní vzdělání, požádat o
pokračování v základním vzdělávání (viz. Školský zákon č. 561/2004 Sb.)
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Jako zákonní zástupci máte povinnost:









zajistit účast žáka ve výuce
na vyzvání ředitele školy nebo třídního učitele projednávat se školou závažné otázky týkající se
vzdělávání žáka
informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných
závažných okolnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování do tří kalendářních dnů od počátku
nepřítomnosti žáka tak, aby se předešlo případnému záškoláctví. Zákonný zástupce informuje
třídního učitele prostřednictvím e-mailu, telefonu, osobně. Pro předem známou nepřítomnost
žáka z jiných než zdravotních důvodů (rodinná rekreace) předloží vyplněný školní formulář se
žádostí o uvolnění (do pěti vyučovacích dnů omlouvá třídní učitel, nad pět dní ředitel školy)
při dlouhodobé nepřítomnosti konzultovat s třídním učitelem zajištění optimálního průběhu
vzdělávání
v případě neomluvených hodin žáka na vyzvání projednat situaci se školou, výchovným
poradcem školy
rodiče žáků zapsaných do školní družiny, jídelny se řídí pokyny dle řádu ŠD a ŠJ

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
Jako zaměstnanci této školy máte právo na:
a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu
před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků nebo zákonných
zástupců dětí a žáků, případně dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým
pracovníkem ve škole,
b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,
c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli
vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně-pedagogické a pedagogickopsychologické činnosti,
d) volit a být voleni do školské rady,
e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

Jako zaměstnanci této školy máte povinnost:
a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka,
c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka 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 výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního
poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,
f) poskytovat dítěti, žáku, nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace
spojené s výchovou a vzděláváním.
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PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ
Pravidla hodnocení žáků tvoří přílohu tohoto školního řádu, jsou jeho nedílnou součástí.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ









Tento školní řád vznikl spoluprací učitelů, žáků i rodičů.
Každý žák i zaměstnanec školy je povinen školní řád dodržovat.
Každý žák, učitel i zákonný zástupce má právo vznést návrh na doplnění nebo změnu, která
vstoupí v platnost až po projednání a následném schválení.
Porušení tohoto řádu školy ze strany žáka je důvodem pro kázeňské opatření.
Školní řád je umístěný na webových stránkách školy. V tištěné podobě je k dispozici u ředitele
školy.
S aktuálním zněním školního řádu jsou žáci seznámeni na začátku školního roku. Zákonným
zástupcům jsou předloženy informace o jeho umístění.
Rozvrh hodin:
1. vyučovací hodina
2. vyučovací hodina
3. vyučovací hodina
4. vyučovací hodina
5. vyučovací hodina
6. vyučovací hodina
7. vyučovací hodina
8. vyučovací hodina



8.00 8.55 10.00 10.55 11.50 12.45 13.30 14.20 -

8.45
9.40
10.45
11.40
12.35
13.30
14.15
15.05

Osobám, které nejsou zaměstnancem školy, žákem, nebo zákonným zástupcem („cizí“ osoby)
je přístup do prostor školy povolený po nahlášení v kanceláři školy.

Ve Velké Bíteši, 30. 8. 2018
Mgr. Věra Kroutilová, ředitelka školy
Příloha ke školnímu řádu:

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI ŽÁKA
Souhlasím, aby v rámci prevence patologických jevů pracoval s mým dítětem výchovný poradce, psycholog,
speciální pedagog a další odborní pracovníci z oblasti psychologických, sociálních a obdobných služeb. Jako
zákonný zástupce souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu
dítěte, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho zdraví.
Svůj souhlas pro použití osobních údajů mého dítěte poskytuji pro účely vedení povinné školní dokumentace
školy podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace
a psychologických vyšetření, pořádání mimoškolních akcí školy, přijímací řízení na střední školy, úrazové
pojištění žáků, provedení psychologických vyšetření. Souhlas poskytuji také pro zveřejňování údajů a fotografií
(film. záznamů) žáka v propagačních materiálech školy, včetně internetových stránek školy a pro jiné účely
související s běžným chodem školy.
Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole.
Ve Velké Bíteši, 30. 8. 2018
Projednáno a schváleno pedagogickou radou dne 31. 8. 2018
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