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Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace 

 

 

Školní řád základní školy 

 
 

Č. j.: 3/2015       Účinnost od: 1. 9. 2015 

Spisový znak: 3.1        Skartační znak: A5 

 

Školní řád základní školy je zpracován na základě § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. Případné změny budou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří 

součást tohoto předpisu.   

 

I. Práva žáků 
 

Žáci mají právo: 

1. Na vzdělávání podle školského zákona. 

2. Být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 

3. 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 orgánů zabývat. Toto právo se realizuje činností žákovského 

parlamentu. 

4. Vyjadřovat svobodně, ale slušnou formou, svůj názor ve všech věcech, které se jich týkají, 

přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni 

vývoje. 

5. Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání. Žáci se 

mohou obracet na třídní učitele, výchovnou poradkyni, školní metodičku prevence, další 

vyučující nebo přímo na ředitele školy. 

6. Na vysvětlení probraného učiva, zvláště jsou-li dlouhodobě nemocni. Vyučující dá žákovi 

časový prostor k doučení učiva a v této době přistupuje individuálně k hodnocení jeho 

vědomostí. 

7. Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a fyzického nebo psychického násilí. 

8. Na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek.  

9. Být seznámeni se všemi předpisy, které se vztahují k jejich pobytu a činnosti ve škole. 

 

 

II. Povinnosti žáků 
 

Žáci jsou povinni: 

1. Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. 

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

seznámeni. 

3. Plnit pokyny pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy vydané v souladu 

s právními předpisy a školním řádem. 

4. Chodit do školy vhodně a čistě oblečeni a upraveni. Do hodin tělesné výchovy jsou žáci 

povinni nosit vhodné a čisté sportovní oblečení a také nečernící sportovní obuv (módní 

obuv je nevhodná), jinak jim nebude povoleno cvičit. Vyučující tělesné výchovy 

v takovém případě zadá necvičícímu žákovi náhradní úkol, který bude následně 

hodnocen klasifikačním stupněm. 

5. Chovat se slušně ke všem zaměstnancům školy a zdravit je obvyklým pozdravem („Dobrý 

den“). 
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6. Docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin, účastnit se třídnických 

hodin a dalších vzdělávacích činností organizovaných školou. 

7. Doplnit si učivo, které zameškají v době, kdy se neúčastní výuky. Termín doplnění stanoví 

příslušný vyučující. 
8. Mít stále u sebe nebo pod kontrolou cenné věci (peníze, šperky, mobilní telefon atd.). 

Nedoporučujeme, aby žáci do školy nosili větší částku peněz (nad 500 korun). 

9. Na veřejnosti vystupovat tak, aby svým chováním nepoškodil dobré jméno školy. 

 

III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků 

 
1. Zákonní zástupci žáka mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých žáků. 

Škola poskytuje informace zpravidla na třídních schůzkách a při individuálních konzultacích 

s vyučujícími, průběžně pak prostřednictvím žákovských knížek, které zákonní zástupci 

pravidelně alespoň jednou týdně kontrolují a stvrzují svými podpisy. 

2. Zákonní zástupci žáka mají právo volit a být voleni do školské rady. O termínu a způsobu 

voleb škola informuje s dostatečným předstihem. Školská rada je garantem dobré spolupráce 

školy s rodiči. 

3. Zákonní zástupci žáka mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných 

záležitostí vzdělávání, mají také právo na informace a poradenskou pomoc školy 

v záležitostech týkajících se vzdělávání žáků. Vzhledem k zajištění nerušeného chodu školy je 

vhodné každou návštěvu školy předem oznámit pracovníkovi, s nímž chce zákonný zástupce 

jednat. 

4. Zákonní zástupci žáků jsou povinni zajistit, aby jejich děti – žáci školy docházeli řádně do 

školy podle stanoveného rozvrhu hodin. 

5. Zákonní zástupci žáků mají povinnost se na vyzvání ředitele školy osobně zúčastnit projednání 

závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka. 

6. Oznamovat škole (zpravidla při zahájení vzdělávání žáka, na předepsaném tiskopise) údaje do 

školní matriky podle § 28 odst. 2 školského zákona i další údaje, které jsou podstatné pro 

průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. 

7. Zákonní zástupci žáků mají povinnost informovat školu o zdravotních obtížích žáka nebo 

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

8. V případě nemoci zákonný zástupce žáka (rodič) oznámí škole do 3 dnů (telefonicky, 

elektronickou poštou) důvod nepřítomnosti žáka ve vyučování. Infekční onemocnění nebo 

výskyt vší nahlásí škole neprodleně. V průběhu onemocnění a po dobu zavšivení se žák 

neúčastní školního vzdělávání. V případě výskytu vší zajistí zákonný zástupce žáka jeho 

odvšivení v co nejkratší době.  

9. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvod nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději 

do 3 kalendářních dnů od nástupu žáka do školy, a to zápisem v žákovské knížce. Pokud tak 

neučiní, může být absence žáka považována za neomluvenou. 

Škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu 

nemoci ošetřujícím lékařem jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem, a to 

v případě, že nepřítomnost žáka ve škole přesáhne 3 dny školního vyučování, nebo v případě 

časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání povinné školní docházky. 

10. Překročí-li neomluvená absence žáka 25 hodin v jednom pololetí školního roku, budou 

informovány příslušné orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). 

11. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování se stanoví následovně: 

- odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné 

žádosti rodičů (na předepsaném tiskopise, k dispozici na internetových stránkách školy), 

kterou žák předloží vyučujícímu dané hodiny (při uvolnění na 1 hodinu) nebo třídnímu 

učiteli (při uvolnění na více hodin), 

- uvolnění z vyučování na 1 nebo 2 dny vyřizuje třídní učitel, 

- uvolnění z vyučování na 3 a více dnů je možné na základě předem podané písemné 

žádosti předložené řediteli školy (tiskopis k dispozici na internetových stránkách školy). 
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12. Za chování a bezpečnost žáka, kterému skončilo vyučování a je mimo areál školy, přebírají 

odpovědnost zákonní zástupci. 

13. Ze školních akcí jsou pořizovány fotografie, příp. obrazové a zvukové záznamy, které jsou 

zveřejňovány na školních nástěnkách, na školní počítačové síti nebo na internetových stránkách 

školy. Souhlas se zveřejňováním osobních údajů o žákovi pro potřeby školy stvrzuje svým 

podpisem zákonný zástupce žáka v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a to na 

předepsaném tiskopise. 

14. Zákonní zástupci žáků mají právo zúčastnit se, po předchozí domluvě s vyučujícím, 

vyučovacích hodin. 

 

IV. Provoz a vnitřní režim školy 

 
1. Budova se pro žáky otevírá od 7.40 hod. Přicházejí-li žáci na nultou hodinu, dostaví se v 6.55 

hod. a vyčkají příchodu vyučujícího, který je do budovy vpustí.  

2. Žáci se přezouvají do domácí obuvi v šatně nebo u šatních skříní. Obuv na přezutí musí mít 

světlou podrážku, nelze použít sportovní obuv (typ botasky, tenisky apod.). Obuv i šatstvo mají 

být řádně označeny.  

3. Žáci chrání svůj majetek tím, že si své obutí a oblečení odkládají do šaten nebo šatních skříní, 

které si řádně zamykají. 

4. Plasty a obaly na nápoje žáci třídí do označených nádob na chodbách školy. Ostatní odpadky 

odkládají do košů v učebnách. 

5. Žáci dbají na to, aby se neplýtvalo elektřinou a vodou. 

6. Žáci mohou mít v dopoledním vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin a v odpoledním 

vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin. Dopolední vyučování probíhá od první do čtvrté, páté 

nebo šesté vyučovací hodiny podle stanoveného rozvrhu hodin. Odpolední vyučování začíná 

nejdříve šestou vyučovací hodinou. Mimořádně může vyučování probíhat již od 7 hodin (nultá 

vyučovací hodina). 

7. Délka vyučovacích hodin a přestávek se stanovuje takto: 

 

0. hodina  7.00 – 7.45 

1. hodina  8.00 – 8.45 

2. hodina  8.55 – 9.40 

3. hodina  10.00 – 10.45 

4. hodina  10.55 – 11.40 

5. hodina 11.50 – 12.35 

6. hodina  12.45 – 13.30 

7. hodina 13.40 – 14.25 

8. hodina  14.35 – 15.20 

9. hodina 15.30 – 16.15 

 

       Jinou organizaci vyučování povoluje v konkrétních případech ředitel školy, změny oznámí 

žákům i jejich zákonným zástupcům. 

8. Účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků je pro přihlášené 

žáky povinná, odhlásit se mohou vždy na konci pololetí. Žák hradí úplatu za docházku do 

zvoleného zájmového kroužku vždy při zahájení jeho činnosti na začátku příslušného pololetí 

školního roku. Částka za jedno pololetí činí 325,- Kč.  
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9. Mobilní telefon, přenosné hudební přehrávače (formát MP 3, MP 4 a jiné), přenosné počítače 

(tablety, notebooky) mohou žáci používat pouze o přestávkách, ve vyučovacích hodinách musí 

být vypnuty a uloženy ve školních brašnách, pokud vyučující výslovně neurčí z výukových 

důvodů jinak. Jestliže žák jakkoli manipuluje s mobilním telefonem ve vyučovací hodině 

a narušuje její průběh, odevzdá na vyzvání vyučujícího vypnutý přístroj jemu do úschovy do 

konce vyučovací hodiny. Na mimoškolních akcích školy (divadlo, besedy, přednášky apod.) 

musí být mobilní telefony zcela vypnuty a bezpečně uschovány. 

Pokud žák opakovaně mobilní telefon užívá v rozporu s výše uvedenými ustanoveními, škola 

upozorní zákonné zástupce na nevhodné chování žáka a dohodne s nimi nápravu. 

10. Před vyučovací hodinou tělesné výchovy žáci odevzdají své označené cennosti vyučujícímu, 

který je uschová v kabinetu, a po skončení hodiny si je vyzvednou. 

11. Na úvod i závěr vyučovací hodiny žáci zdraví dospělé osoby povstáním. 

12. Žáci mají v každé vyučovací hodině na lavici žákovskou knížku. 

13. Žáci se v úvodu vyučovací hodiny omlouvají vyučujícímu, nejsou-li připraveni na vyučování, 

jestliže nevypracovali domácí úkol nebo nemají-li jiné pomůcky na vyučování. 

14. Nepřijde-li vyučující do 5 minut po zazvonění do třídy, oznámí služba nepřítomnost 

vyučujícího v kanceláři školy. 

15. Žáci ohlásí v kanceláři školy zjištění, že se v areálu školy pohybuje cizí osoba. 

16. Žáci se pečlivě starají o zapůjčené učebnice, žákovské knížky a svěřené školní potřeby. 

Předcházejí jejich poškozování. Poškozené a ztracené zapůjčené učebnice žáci na konci 

školního roku uhradí. 

17. Žáci šetří školní majetek. Udržují své místo ve třídě nebo jiné učebně v pořádku a čistotě. 

Dojde-li k poškození majetku školy z nedbalosti či úmyslně, hradí žák prostřednictvím 

zákonného zástupce plně způsobenou škodu. 

18. Na chování, pořádek a čistotu ve třídě dohlíží pořádková týdenní služba, kterou určuje třídní 

učitel, a samospráva třídy. 

19. Žáci se během přestávek zdržují převážně ve třídě. Po druhé vyučovací hodině tráví přestávku 

na chodbách nebo dle pokynů vyučujících venku v areálu školy. Řídí se pokyny dozírajících 

učitelů. Žáci musí být ve třídě již 5 minut před zahájením vyučovací hodiny 

20. Žáci mají možnost navštěvovat školní bufet a využívat automaty na nápoje (o přestávkách 

v době: I. stupeň 7.40–10.00 hod., II. stupeň 7.40–8.00, 9.40–10.00, 10.45–10.55 hod.). 

21. Po vyučování žáci zvednou židle na lavice, uklidí své pracovní místo a pod dohledem 

vyučujících odcházejí ukázněně do šaten. 

22. Jdou-li do školní družiny nebo jídelny, berou si žáci I. stupně všechny věci s sebou a pod 

vedením vyučujících přecházejí spojovacím krčkem. Před jídelnou odkládají oděvy na 

vyhrazená místa a po obědě odcházejí nejkratší cestou ze školy domů. 

23. Pokud žák opouští školu v době vyučování, pak jedině s vědomím vyučujícího na základě 

písemné žádosti rodičů. V době mimo vyučování mohou žáci zůstat ve škole jen se svolením 

vyučujícího a pod jeho dohledem. 

24. Během polední přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním škola zajistí nad žáky 

dohled. Pokud bude polední přestávka delší než 30 minut, mohou žáci opustit školu pouze na 

základě písemné žádosti rodičů. Tito žáci pak budou přicházet do školy 10 minut před 

odpoledním vyučováním.  

25. Žáci hlásí každý úraz nebo vznik škody, ke kterým došlo v souvislosti s činností školy, bez 

zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy. 

26. V době školních prázdnin a v době volných dnů vyhlášených ředitelem školy jsou prostory 

školy pro žáky a veřejnost uzavřeny. 

 

 

 



5 

 

V. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před 

rizikovým chováním (sociálně patologickými jevy) a před projevy diskriminace, 

nepřátelství nebo násilí 

 
1. Žáci se k sobě chovají slušně, dbají o bezpečnost svou i svých spolužáků. Neprovádějí žádnou 

činnost, kterou by mohli ohrozit sebe nebo spolužáky – zachovávají zásadu „co nechceš, aby 

jiní dělali tobě, nedělej ani ty jim“. Po chodbách se pohybují pomalu a nehlučně, chrání tím své 

zdraví i zdraví spolužáků. Případné konflikty mezi sebou řeší projednáním s třídním učitelem 

nebo jiným vyučujícím. 

2. Žákům je zakázáno držení, užívání a distribuce návykových látek, požívání alkoholických 

nápojů, požívání energetických nápojů a nápojů s obsahem kofeinu (Kofola, Coca-Cola aj.), 

kouření nebo jiné užívání tabákových výrobků, a to v budovách školy, ve venkovním areálu 

školy a na školních akcích. 

3. V případě podezření na konzumaci alkoholu jsou žáci povinni podrobit se orientační dechové 

zkoušce zjišťující jeho přítomnost, jestliže s touto zkouškou písemně vyjádřil souhlas zákonný 

zástupce konkrétního žáka. Bude-li tato zkouška pozitivní, škola o celé situaci okamžitě 

telefonicky informuje zákonné zástupce, případně zavolá Zdravotnickou záchrannou službu 

(tel. 155) a předá informaci příslušným orgánům sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). 

Obdobný postup škola aplikuje i tehdy, pokud je požití alkoholických nápojů žákem zcela 

zjevné, i když zákonný zástupce nevyjádřil souhlas s dechovou zkouškou, a také při podezření 

na užití návykových látek.  

4. Žákům je zakázáno přinášet do školy nebo na školní akce věci, které mohou sloužit jako zbraně 

a nesouvisí s vyučováním (nože, spreje, zápalky, zapalovače, pyrotechnické výrobky). Žákovi 

nelze odebrat jeho osobní věci. Výjimkou jsou případy, kdy osobní věc je žákem použita 

k ohrožování zdraví či bezpečnosti ostatních žáků, nebo k porušování práv jiných žáků.  

5. Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, 

zneužívání prostředků informačních technologií ke znevažování důstojnosti apod., jsou 

v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek 

proti školnímu řádu. 

6. Žákům je ve škole a na akcích školy zakázáno používat jakákoli záznamová zařízení 

k fotografování, nahrávání obrazu nebo zvuků jiných osob. Výjimku může pro konkrétní případ 

stanovit vyučující, zejména z výukových důvodů.  

7. V tělocvičně, odborných učebnách na školním hřišti a v dalších výukových prostorách se žáci 

řídí bezpečnostními předpisy (provozní a pracovní řády učeben), s nimiž je učitelé prokazatelně 

seznámili. Učitelé zapíší příslušné poučení do třídních knih. Porušení bezpečnostních předpisů 

je považováno za porušení školního řádu. 

8. Při jakémkoli poranění, úrazu či příznacích onemocnění musí žák ihned informovat vyučujícího 

nebo nejblíže dosažitelného dospělého pracovníka školy. 

9. Žáci bezdůvodně nevstupují do jiných učeben než těch, které využívají pro vyučování.  

10. Žáci vstupují do sborovny, ředitelny a kabinetů jen v doprovodu vyučujícího. 

11. Žáci v prostorách školy neotevírají okna, nenahýbají se z nich a nemanipulují s roletami. 

12. Žáci se zbytečně nezdržují na záchodech, neplýtvají hygienickým materiálem. 

13. Žáci nemanipulují s radiátory, elektrickými zařízením a přístroji, hydranty, hasicími přístroji, 

plošinou pro vozíčkáře ani jinými zařízeními, kterými je škola vybavena. Z bezpečnostních 

důvodů je v prostorách školy zakázáno nabíjení mobilních telefonů z elektrické rozvodné 

sítě. 

14. Žáci mají zakázáno používat východ ze spojovacího krčku směrem ke kotelně, s výjimkou 

odchodu na hřiště a pozemek, a to pouze v doprovodu vyučujícího. 

15. V případě důvodného podezření z krádeže škola konzultuje postup se zákonným 

zástupcem žáka, popř. krádež nahlásí Policii ČR. V odůvodněných případech si škola 

vyhrazuje právo požádat žáky příslušné třídy o předložení osobních věcí uložených ve 

školních brašnách, taškách či batozích nebo v šatních skříních.  
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VI. Závěrečná ustanovení 

 
1. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti porušení  

žákovi uložit dle pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků tato kázeňská opatření: 

a) napomenutí třídního učitele 

b) důtku třídního učitele 

c) důtku ředitele školy 

2. Za velmi závažná porušení povinností žáka jsou považovány: slovní a úmyslné fyzické útoky 

žáka vůči ostatním žákům (projevy šikanování) či pracovníkům školy, ničení majetku školy 

i spolužáků. 

3. Kázeňská opatření uvedená v § 31 odst. 2 školského zákona (podmíněné vyloučení a vyloučení 

ze školy) lze uložit jen žákovi, který splnil povinnou školní docházku. 

4. Porušení povinností stanovených školním řádem se může projevit také v hodnocení chování 

žáka na vysvědčení stupni 2 – uspokojivé, nebo 3 – neuspokojivé. 

5. Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným 

způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do školní matriky. 

 

 

Směrnice Školní řád č. j. 1/2014 ze dne 1. 9. 2014 pozbývá platnosti. 

Nedílnou součástí tohoto školního řádu jsou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

(samostatná příloha). 

 

Školní řád byl schválen školskou radou dne 16. června 2015. 

 

 

 

 

V Ostravě-Michálkovicích dne 16. června 2015 

                                           

 

 

 

 

 

    

Mgr. Jiří Slepička  

                                                                                                          ředitel školy, v. r. 


