
 

 

 

Školní řád 

 

Ředitel Základní školy, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvkové organizace, Komenského 1720, 

686 03 Staré Město, podle § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v posledním znění, vydává tento Školní řád Základní školy, 

Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace (dále jen škola), jako její vnitřní předpis: 

 

ČL. 1 

Úvodní ustanovení 

Tento řád upravuje  

a) podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti 

o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky, 

b) provoz a vnitřní režim školy, 

c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků školy, 

d) podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků, 

e) podmínky ochrany žáků před rizikovým chováním, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, 

f) pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy, 

g) podrobnosti o výchovných opatřeních ukládaných žákům školy a řízení o jejich ukládání. 

 

 

Část I. 
Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a jejich vztahy s pracovníky 

 

ČL. 2  

Práva žáků a jejich zákonných zástupců 

Žáci mají právo 

a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, 

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí, 

d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich 

prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními 

těchto samosprávných orgánů zabývat, 

e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich 

vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, 

f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech 

týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona. 

Uvedená práva s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. 

Na informace podle písm. b) mají právo rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací 

povinnost. 

Své názory a podněty prioritně směřují k třídnímu učiteli, případně k výchovné poradkyni, metodiku 

prevence, školnímu psychologu. 

 

ČL. 3  

Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 

 

Žáci jsou povinni 

a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat, 

b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví 

a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 

c) plnit pokyny pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo 

vnitřním řádem. 

 

 

 



Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni 

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení, 

b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek 

týkajících se vzdělávání žáka, 

c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo 

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, 

e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje potřebné k vedení školské matriky (podle §28 odst. 2 a 3 

školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny 

v těchto údajích 

f) nejméně jednou týdně kontrolovat žákovskou knížku. 

 

ČL. 4  

Postup při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování 

1) Uvolnění žáka ze školního vyučování je možné pouze za těchto podmínek 

a) nepřítomnost nezletilého žáka školy ve škole omlouvá v souladu s platnými právními předpisy zákonný 

zástupce žáka  

b) škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci 

ošetřujícím lékařem žáka, resp. praktickým lékařem pro děti a dorost, a to jako součást omluvenky 

vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka, a to pouze v případě, že nepřítomnost žáka ve škole 

přesáhne tři dny školního vyučování. Na dobu nepřítomnosti žáka ve škole, která předchází návštěvě žáka 

u ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost, není tento lékař oprávněn vydat potvrzení 

o nemoci, neboť zpětně nelze jednoznačně a zodpovědně posoudit zdravotní stav žáka. 

c) ve zcela výjimečných, individuálně stanovených případech (především v případě časté nepřítomnosti žáka 

nasvědčující zanedbávání školní docházky) může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení 

ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost, o nemoci žáka i v případě nepřítomnosti, která 

nedosahuje délky uvedené pod písm. b). 

 

2) Školní docházku (omluvenou a neomluvenou nepřítomnost) žáků své třídy eviduje třídní učitel.   

 

3) V případě podezření z nevěrohodnosti dokladu potvrzujícího důvod nepřítomnosti žáka, se může třídní 

učitel v dané věci obrátit na zákonného zástupce nezletilého žáka, nebo požádat o spolupráci věcně příslušný 

správní orgán. Během období, kdy škola vyhodnocuje neomluvenou nepřítomnost žáka, může třídní učitel 

po dohodě s ředitelem školy v zájmu zjištění pravé příčiny absence žáka a jejího odstranění požádat 

o spolupráci odborníky z oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, popř. orgány sociálně-právní 

ochrany dětí. 

 

4) O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného poradce a vedení 

školy. Výchovný poradce tyto údaje vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její 

věrohodnost. Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka 

nebo zletilým žákem třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce pozván prostřednictvím 

žákovské knížky, případně doporučeným dopisem. Projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání 

jeho nepřítomnosti a upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Seznámí zákonného zástupce s možnými 

důsledky v případě nárůstu neomluvené nepřítomnosti. Provede zápis z pohovoru, do něhož uvede způsob 

nápravy dohodnutý se zákonným zástupcem. Zákonný zástupce zápis podepíše a obdrží kopii zápisu. 

Případné odmítnutí podpisu nebo převzetí zápisu zákonným zástupcem se do zápisu zaznamená. 

 

5) Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolává ředitel školy školní výchovnou komisi, které se dle 

závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka účastní: ředitel školy, zákonný zástupce, třídní učitel, výchovný 

poradce, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, školní metodik protidrogové prevence, popř. další 

odborníci. 

Pozvání zákonných zástupců na jednání školní výchovné komise se provádí zápisem v žákovské knížce, 

případně doporučeným dopisem. O průběhu a závěrech jednání školní výchovné komise se provede zápis, 

který zúčastněné osoby podepíší. Případná neúčast nebo odmítnutí podpisu zákonnými zástupci se v zápisu 

zaznamená. Každý účastník jednání obdrží kopii zápisu. 

 



5) V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle bezodkladně 

oznámení o pokračující absenci s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí.  

 

6) V případě opakované absence v průběhu školního roku, ředitel školy pošle druhé oznámení o zanedbání 

školní docházky s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí a dále tuto 

skutečnost oznámí Policii ČR. 

 

7) Omluvy podávají žáci zásadně písemně bezprostředně po příchodu do školy (nejpozději do tří dnů) 

třídnímu učiteli prostřednictvím omluvného listu, žákovské knížky nebo notýsku. Žáci 8. a 9. ročníku 

předkládají omluvenky i vyučujícím volitelných a nepovinných předmětů, v jejichž hodinách scházeli.  

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých žákovi nebo jeho zástupci, požádá 

písemně zástupce žáka třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění žáka z vyučování. Nemůže-li se žák 

zúčastnit vyučování z nepředvídatelných důvodů, je zástupce žáka povinen nejpozději do 3 dnů oznámit 

třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. 

 

8) V případě nevolnosti v průběhu volné hodiny před odpoledním vyučováním informují zákonní zástupci 

ihned třídního učitele, případně vyučujícího daného předmětu. 

Žák nesmí svévolně odejít z odpoledního vyučování, pokud nepředloží předem omluvenku nebo ho zákonný 

zástupce neomluví telefonicky nebo přes elektronickou žákovskou knížku. V opačném případě se jedná 

o porušení školního řádu. 

 

9) Při odchodu žáka z vyučování žák předloží třídnímu učiteli písemnou žádost zákonných zástupců 

o uvolnění. Žádost bude podepsána zákonným zástupcem.  

 

10) Jeden den až týden předem známé nepřítomnosti žáka omlouvá třídní učitel, více jak jeden týden ředitel 

školy. 

 

ČL. 5  

Žáci školy jsou dále povinni 

a) Po zvonění sedí všichni žáci v lavicích. Pokud vyučující do 5 minut po zvonění nenastoupí do třídy, přijde 

se předseda či jiný zástupce třídy zeptat na další pokyny ředitele školy, případně zástupce ředitele či 

hospodářky. Na I. stupni přijde pro pokyny k zástupci ředitele, případně k výchovné poradkyni. 

b) O přestávkách se chovají žáci ukázněně. Pokud bude vhodné počasí, mohou se žáci o velkých 

přestávkách zdržovat se svým dohledem na školním dvoře, na II. stupni v atriu. Zde mohou používat pouze 

lehké míče. Ve třídách a na chodbách se nehrají míčové hry. 

c) Žáci uvědoměle dodržují třídění odpadu. 

d) Po 4. vyučovací hodině chodí na oběd pouze určení žáci a žáci, kteří daný den mají jen 4 vyučovací 

hodiny), pouze určení žáci (na II. stupni dojíždějící jenom v případě, že nemají odpolední vyučování, 

případně nekončí pátou vyučovací hodinou). 

e) Z  hygienických důvodů se žáci přezouvají po příchodu do školy. Boty a kabáty (svrchní oděv) odkládají 

v šatně. Přezůvky budou v šatně zavěšeny v pytlíku (ne v igelitové tašce). Doporučuje se používání bílé 

pryžové podrážky. Za přezůvky se nepovažují tenisky a jiná sportovní obuv. Žáci v šatnách nenechávají 

peníze a jiné cenné věci. 

Šatny po příchodu žáků do školy uzamknou uklizečky a klíč pověsí ve službě. Klíč vyzvedává jen šatnář, jen 

on šatnu odemyká. 

Žáci během výuky i o přestávkách chodí do šatny jen v nejnutnějším případě za doprovodu šatnáře. Žáci si 

v šatně nenechávají věci do tělesné výchovy s výjimkou dnů, kdy mají tělesnou výchovu a jiné sportovní 

školní aktivity. 

f) Do odborných učeben se žáci stěhují 2 minuty před ukončením přestávky a vstupují do nich až na pokyn 

vyučujícího. Do šaten tělesné výchovy se stěhují pět minut před zahájením hodiny. Při stěhování do jiných 

učeben si žáci berou všechny věci s sebou včetně aktovek. V odborných učebnách se dodržují vnitřní řády 

těchto učeben. 

g) Při výuce tělesné výchovy musí mít žák vhodný sportovní oděv a obuv. 

h) Každému žákovi přidělí třídní učitel na začátku roku židli a lavici. Židli si žák může zespodu označit. 

O svěřený majetek žák pečuje. 



i) Manipulovat se žaluziemi budou pouze učitelé, případně žáci na pokyn učitele. Úmyslné poškození žaluzií 

žákem bude jím plně uhrazeno, při nezjištění viníka škodu hradí třída. 

j) Po skončení vyučování nesmí zůstat na II. stupni v lavicích žádné věci. Na I. stupni šuplíky vyndáváme 

dle dohody s paní uklízečkami. 

k) Třída smí opustit pouze uklizenou učebnu. Malování nepřiměřeně znečištěných stěn uhradí příslušná třída 

(pokud není znám viník). 

l) Na II. stupni budou žáci ukládat pomůcky po skončení hodiny do skříní.  

m) Pro žáky 3. – 9. ročníku jsou povinné třídnické hodiny, které probíhají jedenkrát měsíčně. 

n) Během vyučovací hodiny má žák mobilní telefon vypnutý v aktovce, není položený na lavici. 

 

 

Část II. 
Provoz a vnitřní režim školy 

 

ČL. 6  

Dohled nad žáky 

1) Žáci školy jsou povinni být 5 minut před začátkem vyučování v příslušné třídě. Začátek vyučování v 7.55 

hodin. Budova se otevírá v 7.35 hodin, zavírá po skončení provozu. 

 

2) Dohled nad žáky je zahájen 20 minut před začátkem vyučování a ukončen v šatnách po skončení provozu. 

Je prováděn ve společných prostorech školy a ve třídách k tomu určeným pedagogem. Dohled vykonávají 

i správní zaměstnanci. 

 

3) V době mimo vyučování se mohou žáci školy zdržovat jen v určených prostorách školy.  

 

4) Na akcích pořádaných školou je dohled zajištěn určeným pracovníkem. Žák se nesmí vzdálit z určeného 

místa bez souhlasu určeného pracovníka. 

 

5) Žáci nenosí do školy cenné věci a vyšší finanční částky. Výjimkou mohou být v nejnutnějších případech 

mobilní telefony, které musí být po dobu výuky vypnuty a uloženy v aktovkách, během přestávek a volných 

hodin mají vypnutý zvuk. Žáci v žádném případě nepořizují během vyučování, o přestávkách, v prostorách 

školy a na školních akcích bez souhlasu učitele zvukové a obrazové záznamy. Vzhledem k možným 

krádežím a ztrátám doporučujeme žákům, aby si mobilní telefony ohlídali. Žáci si nebudou brát 

bez souhlasu vyučujícího do školy a na akce školy notebooky a podobnou techniku. Je zakázáno dobíjení 

mobilních telefonů a jiných elektrických spotřebičů ve škole a na akcích konaných školou. 

 

6) Žák respektuje pokyny všech vyučujících a ostatních zaměstnanců školy. Žáci nepoužívají hrubých 

a vulgárních slov, jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům, neponižují je. Chovají se tak, aby 

neohrožovali zdraví své a svých spolužáků. Žáci dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo 

školu. Při každém svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Žáci jsou povinni chránit své zdraví 

i zdraví svých spolužáků a pracovníků školy. Žáci dodržují zásady kulturního chování. 

 

7) Během vyučování ani o přestávkách neopustí žáci budovu školy s výjimkou přechodu do sportovních 

zařízení, kam odchází pod dohledem příslušných vyučujících.  Po skončení vyučování se žáci nezdržují 

ve škole ani v atriu. Pokud jsou před školou, chovají se tak, aby nerušili výuku ve třídách. 

 

8) Pokud mají žáci v průběhu vyučování hodinu volna, budou se řídit pokyny pracovníků školy. Ve volnu 

před odpoledním vyučováním mohou být žáci ve stanovených učebnách. Členové zájmových útvarů mohou 

být ve vyhrazených třídách jen se svými vedoucími.  

 

9) Žáci nevstupují do sborovny, bez vyzvání učitele nevstupují do kabinetů. Na II. stupni bez pokynu 

vyučujícího neužívají spojovací chodbu ve II.  patře. 

 

10) Je zakázáno nosit do školy zbraně i jejich repliky. Zbraní se rozumí vše, co činí útok proti tělu 

důraznějším, ohrožujícím život a zdraví ap. Žáci nesmí propagovat, sympatizovat a veřejně se hlásit 

k organizacím a hnutím, jejichž myšlenky vedou k potlačení práv a svobod občanů. 



Pokud je chování žáka ve škole v rozporu s právními a sociálními normami společnosti, bude chování žáka 

hodnoceno sníženým stupněm, případně jiným výchovným opatřením. 

 

11) Žáci nemanipulují s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dohledu učitele. 

Prostřední okna při větrání pouze vyklápíme, neotvíráme bez přítomnosti učitele. 

 

12) Jestliže má žák kázeňské či prospěchové problémy, rozhodne o jeho účasti na výběrových akcích školy 

třídní učitel. 

 

13)Při přecházení žáků na místa vyučování, či jiných akcí mimo budovu školy, se žáci řídí pravidly 

silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející žáky zvlášť poučí 

o bezpečnosti a provede záznam o poučení do třídní knihy. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, výuku 

plavání platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu 

v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků 

tohoto zařízení. 

 

14) Při vstupu do budovy školy se návštěva prokáže službě průkazem totožnosti. Služba návštěvu zapíše a 

dovede za příslušným pracovníkem či žákem. Každá návštěva obdrží cedulku s označením Návštěva.  

 

ČL. 7  

Povinnosti služby ve třídě 

 

Služba týdne dbá na čistotu a pořádek, odpovídá za čistě umytou nebo utřenou tabuli v průběhu vyučování. 

Podílí se na přípravě a sklízení učebních pomůcek. Na začátku každé hodiny ohlásí bez vyzvání vyučujícímu 

chybějící žáky. Všechna poškození, která se vyskytla během dne, hlásí třídnímu učiteli.  

 

ČL. 8 

Chování žáků v době mimo vyučování 

Žák se v době mimo vyučování chová na veřejnosti tak, aby vhodným způsobem reprezentoval školu 

a nepoškozoval svým jednáním její dobré jméno.  

 

Část III. 
Bezpečnost a ochrana zdraví ve škole 

 

ČL. 9 

Zajištění bezpečnosti žáků 

1) Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole, při vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání 

a při akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola svými, ředitelem k tomu 

určenými zaměstnanci. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 

 

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

bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit 

s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. 

 

3) Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků 

není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, se zajišťuje bezpečnost a ochrana zdraví žáků na předem 

určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany 

zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení 

akce škola oznámí nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků. 
 

4) Pro účast žáka ve škole v přírodě a na zotavovací akci se vyžaduje zdravotní způsobilost (podle § 9 a 10 

zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví), kterou posuzuje a posudek vydává registrující 

poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, u kterého je žák registrován. 

V posudku se dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je 

proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 



  

ČL. 10 

Postup při úrazu žáka 

1) Škola odpovídá žákům za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem 

při vyučování ve škole nebo v přímé souvislosti s ním. 

2) Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování nebo o přestávkách v prostorách školy a 

na školních akcích, žáci hlásí ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících, případně správním 

zaměstnancům.  

 

Část IV. 
Zacházení s majetkem školy ze strany žáků  

 

ČL. 11 

1) Žáci školy jsou povinni chovat se tak, aby nedocházelo k poškození majetku školy.  

2) Žáci školy odpovídají škole za škodu na majetku, kterou jí způsobili. Způsobenou škodu jsou povinni 

nahradit uvedením do předešlého stavu nebo v penězích. Výše škody v penězích bude stanovena podle 

školou skutečně vynaložených nákladů na odstranění způsobené škody. 

Pokud žák úmyslně poškodí učebnici nebo ji ztratí, nahradí ji stejnou učebnicí nebo zaplatí odpovídající 

částku.  

3) Nalezené předměty a ztráty nahlásí žáci v kanceláři školy. 

 

Část V. 
Ochrana žáků před vznikem rizikového chování, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

 

ČL. 12 

Šikanování 

1) Za šikanování  je považováno každé úmyslné jednání, které je namířeno proti jinému subjektu a které 

útočí na jeho důstojnost, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. 

Spočívá zejména v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči 

jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické 

útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní zejména v podobě nadávek, 

pomluv, vyhrožování či ponižování nebo sexuálního obtěžování až zneužívání. Zahrnuje také zneužívání 

informačních technologií k znevažování důstojnosti apod. v prostorách školy, při všech školních akcích a 

aktivitách. V nepřímé podobě zahrnuje demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou 

skupinou spolužáků. 

 

2) Šikanování je zakázáno, je považováno za hrubé porušení školního řádu. 

 

ČL. 13 

Omamné a psychotropní látky  

1) Výroba, vnesení, přechovávání, užívání, nabízení, zprostředkování, šíření, propagace omamných a 

psychotropních látek, prekurzoru nebo přípravku určeného k jejich výrobě, nebo jiné neoprávněné nakládání 

s nimi ve škole nebo na akcích pořádaných školou je zakázáno. 

Žákům je zakázáno nosit, držet, distribuovat a zneužívat návykové látky v areálu školy, porušení bude 

klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z něj vyvozena patřičná opatření.  

 

2) Vstup do školy nebo na akce pořádané školou pod vlivem omamných nebo psychotropních látek je 

zakázán.  

 

3) Žák, který se požitím omamných nebo psychotropních látek uvedl do stavu, v němž bezprostředně 

ohrožuje sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, popř. je důvodné podezření, že přivodil 

v souvislosti s tím jinému újmu na zdraví, je povinen se podrobit odbornému vyšetření zjišťujícímu obsah 

těchto látek pomocí odběru slin. Odmítne-li žák se vyšetření podrobit, hledí se na něj, jako by byl 

pod vlivem takové látky. 

 



4) Každý, kdo se dozví, že jiný připravuje nebo se dopouští jednání uvedeného v odst. 1 nebo 2 je povinen 

tuto skutečnost oznámit řediteli školy, třídnímu učiteli nebo jinému pedagogickému pracovníkovi, popřípadě 

Policii ČR. 

 

5) Žákovi, který s omamnou nebo psychotropní látkou, prekurzorem nebo přípravkem určeným k jejich 

výrobě neoprávněně nakládá způsobem uvedeným v odst. 1, pedagogický pracovník věc odebere, zajistí a 

učiní opatření, aby nemohl žák v konzumaci nebo jiném nakládání s ní pokračovat. Odebranou látku 

nepodrobuje žádnému zkoumání ani testu a odevzdá ji Policii ČR. 

 

6) Podle závažnosti stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník posoudí, jestli není 

ohrožen život nebo zdraví žáka. V případě, kdy je žák ohrožen na zdraví nebo na životě, zajistí první pomoc 

a přivolá lékaře. 

 

7) Jestliže postup podle odst. 5 není nutný, pedagogický pracovník sepíše záznam včetně vyjádření žáka 

(zjistí zejména zdroj omamné a psychotropní látky) a bezprostředně vyrozumí vedení školy a zákonného 

zástupce nezletilého žáka nebo osobu, která plní vůči zletilému žákovi vyživovací povinnost, dále oznámí 

tuto skutečnost orgánu sociálně právní ochrany dětí a Policii ČR. 

 

8) V případě zájmu žáka nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola informace o možnostech 

odborné pomoci při řešení takové situace. 

 

ČL. 14 

Alkohol 

1) Výroba, vnesení, přechovávání, užívání, nabízení, propagace alkoholu nebo jiné nakládání s ním ve škole 

nebo na akcích pořádaných školou je zakázáno. 

 

2) Vstup do školy nebo na akce pořádané školou pod vlivem alkoholu je zakázán. 

 

3) Žák, který se požitím alkoholu uvedl do stavu, v němž bezprostředně ohrožuje sebe nebo jiné osoby, 

veřejný pořádek nebo majetek, popř. je důvodné podezření, že přivodil v souvislosti s tím jinému újmu 

na zdraví, je povinen se podrobit vyšetření pomocí dechového přístroje. Odmítne-li žák podrobit se 

vyšetření, hledí se na něj, jako by byl pod vlivem alkoholu. 

 

4) Každý, kdo se dozví, že jiný připravuje nebo se dopouští jednání uvedeného v odst. 1 nebo 2, je povinen 

tuto skutečnost oznámit řediteli školy, třídnímu učiteli nebo jinému pracovníkovi. 

  

5) Žákovi, který s alkoholem neoprávněně nakládá způsobem uvedeným v odst. 1, pedagogický pracovník 

alkohol odebere, zajistí ho a učiní opatření, aby nemohl v konzumaci nebo jiném nakládání s ní pokračovat. 

Odebranou látku nepodrobuje žádnému zkoumání ani testu. 

 

6) Podle závažnosti stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník posoudí, jestli není 

ohrožen život nebo zdraví žáka. V případě, kdy je žák ohrožen na zdraví nebo na životě, zajistí první pomoc 

a přivolá lékaře. 

 

7) Pedagogický pracovník sepíše záznam včetně vyjádření žáka (zjistí zejména zdroj alkoholu) a 

bezprostředně vyrozumí vedení školy a zákonného zástupce nezletilého žáka nebo osobu, která plní vůči 

zletilému žákovi vyživovací povinnost, dále oznámí tuto skutečnost orgánu sociálně právní ochrany dětí a 

Policii ČR. 

 

8) V případě zájmu žáka nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola informace o možnostech 

odborné pomoci při řešení takové situace. 

  

ČL. 15 

Tabákové výrobky 

1)Ve vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. 

 



2) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo v době 

školního vyučování nebo na akci pořádané školou, pracovník tabákový výrobek žákovi odebere a zajistí, aby 

nemohl v konzumaci pokračovat. 

 

3) Pedagogický pracovník o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má 

tabákový výrobek). Třídní učitel informuje zákonného zástupce nezletilého žáka. 

 

4) V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání opakuje, 

vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dětí.  

 

ČL. 16 

Ochrana autorského práva 

1) Ve škole je zakázáno používat nelegální softwarové vybavení na všech zařízeních ve škole používaných. 

 

2) Rozmnožování celých učebnic a jejich distribuce, užití díla v rozporu s běžným způsobem a v rozporu 

s oprávněnými zájmy autora je zakázáno. 

 

3) Použít ukázky (citace) z cizích děl do vlastních výukových materiálů (powerpointové prezentace, 

dataprojekce, pracovních listů apod.) je dovoleno za podmínek a v souladu s autorským zákonem. 

 

 

Část VI. 
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy a pro výchovná opatření ukládaná žákům školy a 

řízení o jejich ukládání 

 

ČL.  17 

 

Pravidla jsou rozpracována ve školním vzdělávacím programu. 

 

Část VII. 
Školní poradenské pracoviště 

1) Žák i zákonný zástupce může využít školního poradenského pracoviště (dál ŠPP), jehož cílem je 

podpora školních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.  

2) Členy ŠPP jsou ředitel školy, zástupkyně pro I. a II. stupeň, metodici prevence pro I. a II stupeň, 

výchovné poradkyně pro I. a II. stupeň.  

3) Žák se dostává do péče ŠPP tak, že si o ni zažádá sám a následně je pak kontaktován zákonný 

zástupce, dále na základě depistážní činnosti pracovníků ŠPP, na doporučení třídního učitele, 

na žádost zákonných zástupců. 

4) Školní psycholog je podle vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

zařízeních (č.116/2011) povinen informovat v případě nezletilého žáka jeho zákonného zástupce 

před zahájením vlastního vyšetření o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech nabízených 

poradenských služeb, o předvídatelných rizicích, které mohou vyplynout z poskytované poradenské 

služby, prospěchu, který je možné očekávat, i o možných následcích toho, když poradenská služba 

nebude poskytnuta. Zároveň je povinen dodržovat zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

 

Část VIII. 
Společná a závěrečná ustanovení 

1) Tento školní řád č.j. 588/2015 byl projednán s pedagogickou radou dne 01.09.2017. 

2) Tento řád nabývá účinnosti dnem 01.09.2017. 

3) Součástí školního řádu jsou pravidla hodnocení, řád školní jídelny a pokyny pro strávníky, řády 

odborných učeben. 

       

 Mgr. Josef Jurnykl, ředitel školy 

 

Ve Starém Městě dne 01.09.2017    



 

 

 

Řád školního klubu 
Obecná ustanovení 
Školní klub (dále jen ŠK) je zřízen podle § 5, odst. 4 a 5 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů a vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.  ŠK realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou 

činnost mimo školní vyučování, a to formou pravidelné i příležitostné činnosti.  

Řád ŠK navazuje ve svých ustanoveních na řád školy. Kromě povinností daných školním řádem platí pro členy 

školního klubu specifická nařízení a pravidla bezpečnosti a hygieny vyplývající z povahy jejich činnosti. Seznámení  

s nimi zajišťují vedoucí kroužků. Poučení je zapsáno v třídní knize kroužku.  
ŠK v rámci své činnosti organizuje i další akce, které jsou uskutečňovány i mimo stanovenou provozní dobu kroužků 

a mimo areál školy. Jsou to např. výlety, exkurze, sportovní soutěže, kulturní akce ap. 
  

Provoz  
Školní klub je v provozu podle rozvrhu jednotlivých zájmových útvarů. V době školních prázdnin je provoz přerušen 

– o výjimkách rozhoduje ředitel. 

  

Zařazování žáků  
Do klubu je žák zařazen na základě přihlášky podepsané zákonným zástupcem žáka a rozhodnutí ředitele školy. 

V případě narušování činnosti a nerespektování pokynů vedoucího zájmového útvaru mohou být žáci na návrh 

vedoucího rozhodnutím ředitele školy ze  ŠK vyřazeni.  

 

Docházka 
Žák zájmové útvary navštěvuje pravidelně, v případě nepřítomnosti předloží následně písemnou omluvenku 

od zákonných zástupců. Jedná-li se o předem známou nepřítomnost, informuje vedoucího předem. 

 

Povinnosti žáků 
Žák je povinen dbát všech pokynů vedoucího. Žák je povinen udržovat v místnostech určených pro činnost 

jednotlivých útvarů, v prostorách školy i v celém školním areálu čistotu a pořádek, šetřit vybavení i majetek školy. 

Při odchodu na WC se žák musí dovolit. V žádném případě nesmí opustit místnost ani budovu školy bez svolení 

vedoucího. 

Na zájmové útvary žáci čekají v šatně, kde si je vyzvedne vyučující. Na aktivity začínající po 14. hod. žáci čekají 

před budovou školy. Žáky navštěvující školní družinu si vedoucí vyzvedne ve školní družině a po ukončení 

zájmového útvaru, pokud není písemně se zákonným zástupcem dohodnuto jinak, je do školní družiny opět odvede. 
  

Bezpečnost žáků 
Za bezpečnost žáků ve ŠK zodpovídají vedoucí, a to od příchodu žáka až do jeho odchodu ze ŠK. Docházka žáka je 

zaznamenána v záznamech o práci. Při vycházkách, výletech nebo jiných akcích organizovaných mimo budovu školy 

odpovídá vedoucí za žáky do návratu před budovu (pokud není se zástupcem písemně dohodnuto jinak).  

 

Nezařazení žáci 
Činnosti ŠK se mohou výjimečně zúčastnit i žáci nepřihlášení – na základě rozhodnutí vedoucího, pokud se této 

činnosti neúčastní plný počet zařazených žáků. Počet žáků v oddělení však nesmí přesáhnout 25. 

 

Platnost 
V činnostech neupřesněných tímto vnitřním řádem platí v plném rozsahu Školní řád Základní školy, Staré Město, 

okres Uherské Hradiště, příspěvkové organizace. 

 

Spolupráce se zákonnými zástupci 
Vedoucí spolupracuje se zákonnými zástupci a podle potřeby je informuje o činnosti ŠK, o chování dítěte a radí se 

s nimi o výchovných opatřeních.  

 

 

Mgr. Josef Jurnykl, ředitel školy 

 

 
Ve Starém Městě 01.09.2017 

 


