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Obecná ustanovení 
 

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb.  o předškolním, základním středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto 
směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základní škola a Mateřská škola Budíškovice 
 

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY 

ŠKOLNÍ ŘÁD 

Č.j.: 173/18 

Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitelka školy  

Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitelka školy  

 

Pedagogická rada projednala dne 11. 12. 2018 

Školská rada projednala dne: 20. 12. 2018 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2019 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 1. 2019 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které 
tvoří součást tohoto předpisu. 
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I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o 
pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, 
 
 
1. Žáci mají právo: 
 

 na vzdělávání a školské služby podle školského zákona. 

 na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 

 na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat 
přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. Žák má 
právo sdělit svůj názor třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím, výchovné poradkyni, asistentům 
pedagoga, ředitelce školy, pracovníku PPP, který pravidelně spolupracuje se školou.  

 zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a 
jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy 
nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů 
zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit. 

 na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání a všestranného 
rozvoje a na ochranu před informacemi, které škodí jeho vývoji a nevhodně ovlivňují jeho 
chování a jednání.  

 na vyžádání si pomoci vyučujícího v případě neporozumění učivu nebo potřeby doplnit své 
vlastní znalosti (netýká se případů, kdy žák nespolupracuje v hodinách a neplní své povinnosti). 

 na ochranu před jakýmkoliv násilím, nedbalým zacházením, před neblaze působícími jevy, 
zejména šikanováním, na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem 
s návykovými látkami. 

 na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní, 
morální a sociální rozvoj.  

 na odpočinek a volný čas v době k tomu určené rozvrhem (přestávky, polední pauza.) 

  na ochranu proti zásahům a útokům do soukromí rodiny žáka. 

 na ochranu před sociálně patologickými jevy, proti projevům diskriminace, násilí a nepřátelství. 
 
 
2. Žáci jsou povinni: 

 

 docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a účastnit se vyučování 
všech povinných předmětů i všech povinně volitelných předmětů, které si vybral, a všech 
běžných akcí souvisejících s vyučováním organizovaných školou (vých. koncerty, výstavy, besedy, 
divadla,…). Účast na vyučování nepovinných předmětů, docházka do zájmových kroužků a do 
školní družiny je pro přihlášené žáky povinná; odhlásit se mohou vždy ke konci pololetí. 

 na začátku kterékoliv vyučovací hodiny být na svém místě v učebně připraveni na vyučování (tj. 
pomůcky, žákovská knížka, učebnice, sešity, pracovní nebo cvičební úbor apod.) 

 žákovskou knížku udržovat v pořádku v průsvitném obalu. Musí být na první pohled zřejmé, 
komu žákovská knížka patří. 

 nosit do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů. 

 chodit do školy čistě a vhodně oblečeni. 
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 dodržovat školní předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni 
a plnit pokyny pedagogických i nepedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními 
předpisy a školním nebo vnitřním řádem. 

 chránit své zdraví, zdraví svých spolužáků a pracovníků školy, dodržovat pravidla hygieny a 
zásady bezpečnosti při všech školních i mimoškolních činnostech. Být oblečeni a přezuti tak, aby 
splňovali bezpečnostní a hygienické zásady. 

 v hodinách, ve kterých jsou zvýšené požadavky na bezpečnost, dodržovat řády učeben. Být 
upraveni tak, aby neohrožovali  bezpečnost a zdraví spolužáků, ani svoje (cvičební oděv, 
ochranný oděv, upravené vlasy, odložené šperky). 

 dodržovat zásady slušného a společenského chování ve škole (např. vstát při vstupu vyučujícího 
nebo dospělého do třídy a po jeho odchodu, zdravit všechny dospělé osoby v budově školy 
vhodnými pozdravy apod.); své spolužáky oslovovat jménem; nepoužívat hrubé a neslušné 
výrazy. 
Vzájemné spory řešit kultivovaným způsobem (bez použití slovního nebo fyzického násilí, 
projevů nepřátelství a diskriminace – takové jednání nebude tolerováno). 

 udržovat pořádek a čistotu v učebnách, šatnách a ostatních prostorách školy. Před odchodem do 
jiné učebny uklidit své pracovní místo a jeho okolí. Po poslední vyučovací hodině v příslušné 
učebně zvednout židle. Za pořádek ve třídě zodpovídá žákovská služba, kterou určí třídní učitel a 
jména žáků jsou uvedena na nástěnce. 

 zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržovat své místo, třídu i ostatní školní 
prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením (za škodu na majetku školy, 
kterou způsobil žák svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada od 
zákonných zástupců žáka). 

 neopouštět před ukončením vyučování školní budovu; vyjma případu, kdy si žáka osobně 
vyzvedne zákonný zástupce nebo plnoletá osoba jím pověřená. V době mimo vyučování žáci 
zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem. 

 nenosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho 
nebo jiných osob (nože, dýky a střelné zbraně, ani jejich repliky). 

 po celou dobu výuky, o přestávkách, kroužcích a při pobytu ve školní družině mít vypnutý 
mobilní telefon 

 nenosit, nedistribuovat a neužívat návykové látky a alkoholické nápoje. 

 při zjištění ztráty osobní věci neprodleně tuto skutečnost ohlásit vyučujícímu učiteli.  

 v případě úrazu neprodleně ohlásit tuto skutečnost vyučujícímu učiteli.  

 předložit svému třídnímu učiteli ihned po ukončení absence omluvný list v žákovské knížce 
podepsaný zákonným zástupcem. 

 pokud je žák pověřen službou ve třídě (mazání tabule, rozdávání sešitů, příprava pomůcek, ranní 
hlášení, zapsání aktuálního data na tabuli), plní uvedené povinnosti. 
 
 
 

3. Zákonní zástupci mají právo zejména na: 
 

 svobodnou volbu školy pro své dítě. 

 informace o průběhu vzdělávání dítěte ve škole u vyučujících a třídních učitelů v určených 
konzultačních dnech, při dnech otevřených dveří nebo po předchozí domluvě v jinou dobu; 
mimo určené dny nelze narušovat výuku. 

 informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

 na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech 
týkajících se vzdělávání podle školského zákona. 
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 účast ve volbách do školské rady - volit a být voleni.  

 vyjádření se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka.  

 žádost o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka. 
 
 
4. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni:  
 

 zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení. 

 na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných 
otázek týkajících se vzdělávání žáka. 

 informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných 
změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by 
mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údaje o 
druhu postižení, nebo zdravotním znevýhodnění. 

 hlásit třídnímu učiteli výskyt infekčních onemocnění (v případě výskytu vší se postarat o úplné 
vyléčení). 

 hlásit třídnímu učiteli všechny podstatné změny v osobních údajích žáků (zejména bydliště, 
změny zdravotního stavu, který by mohl mít vliv na účast ve vzdělávacím procesu, telefonního 
spojení na zákonného zástupce). 

 dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním 
řádem: 

 U důvodů předem známých požádá rodič (zákonný zástupce) o uvolnění žáka na 
jednotlivou hodinu vyučujícího, na jeden den třídního učitele a na více než jeden den 
ředitele školy před započetím nepřítomnosti. Neznalost probíraného učiva nelze 
omlouvat nepřítomností v době mimořádného uvolnění.  

 V případě nemoci nebo z jiného nepředvídatelného důvodu rodič (zákonný zástupce) 
omlouvá žáka před začátkem vyučování (do 8,00 hod.) – lze učinit i telefonicky. 

 V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v naléhavých případech; rodič (zákonný 
zástupce), který žádá o uvolnění žáka během vyučování, vyplní školou vydaný formulář, 
po jehož vyplnění a předání třídní učitelce nebo ředitelce školy bude žák uvolněn 
z výuky a bude moci odejít bez doprovodu zákonného zástupce nebo pověřené osoby.   

 V případech hodných zvláštního zřetele, může škola požadovat k písemnému doložení 
důvodů od zákonných zástupců nezletilého žáka přílohu. Příloha bude buď opatřena 
úředním razítkem, anebo potvrzením od ošetřujícího lékaře o tom, že žák byl ve stavu 
zdravotní neschopnosti, případně na vyšetření a bude předložena škole ve stejném 
okamžiku, jako zápis odpovědné osoby v omluvném listu. Jestliže tak ve stanovené lhůtě 
stanoveným způsobem neučiní, jsou zameškané hodiny evidovány jako NEOMLUVENÉ. 

 Při účasti na akcích, které organizuje škola, žáci dodržují ustanovení školního řádu; 
v případě společných akcí školy s rodiči (zákonnými zástupci) žáků, přebírají veškerou 
zodpovědnost za chování a bezpečnost svých dětí rodiče (zákonní zástupci). 

 
5. Pedagogičtí pracovníci mají právo na: 
 

 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 a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole, 

 to, aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy, 
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 na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli 
vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně - pedagogické a pedagogicko-psychologické 
činnosti, 

 volit a být voleni do školské rady, 

 na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti. 
6. Pedagogičtí pracovníci mají  povinnost: 
 

 vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, 

 chránit a respektovat práva žáka  

 chránit bezpečí a zdraví žáka a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a 
školských zařízeních, 

 svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí 
a podporovat jeho rozvoj, 

 zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu 
žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského 
pracoviště, s nimiž přišel do styku, 

 poskytovat žáku nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s 
výchovou a vzděláváním. 

 ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, 
údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé 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, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní 
údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, 
které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat. 

 

 

II. Výchovná opatření 

PRAVIDLA A KRITÉRIA – výchovná opatření 

1. Hodnocení příkladného chování žáků  

1. 1 Pochvala třídní učitelky - třídního učitele (dále jen „TU“)  

Na základě vlastního rozhodnutí nebo na podnět ostatních vyučujících a po projednání s ředitelkou 
školy může TU udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající 
úspěšnou práci (dle vyhlášky č. 48/2005 Sb. § 17, odst. 2). Projednání s ředitelkou školy může provést 
bezodkladně nebo na klasifikační poradě pedagogické rady, tj. každé čtvrtletí.  

Kritéria pro udělení pochval TU:  

 aktivní přístup k plnění školních povinností a pravidelná příprava na vyučování (splněné 
domácí úkoly, připravené pomůcky k vyučování) 

 pomoc při organizování školních aktivit 

1.2 Pochvala ředitelky školy - ředitelka školy (dále jen „ŘŠ“)  

ŘŠ může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi 
po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, 
občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci (dle 
vyhlášky č. 48/2005 Sb., § 17, odst. 1).  
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Kritéria pro udělení pochval ŘŠ:  

 za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy  

 záslužný nebo statečný čin  

Pochvaly zapisuje TU do katalogového listu žáka. Každá pochvala TU i pochvala ŘŠ se projednává a 
vykazuje každé čtvrtletí na klasifikační poradě pedagogické rady. TU neprodleně oznámí udělení 
pochvaly a jiného ocenění prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci (dle vyhlášky č. 
48/2005 Sb., § 17, odst. 6), tzn. žák obdrží pochvalu nebo jiné ocenění písemným zápisem v žákovské 
knížce. 

Žák může obdržet pochvalu třídního učitele nebo pochvalu ředitele školy spojenou i s věcnou odměnou 
(za trvale kvalitní práci ve škole, mimořádnou aktivitu při sběru léčivých bylin a papíru).  
 
 
2. Kázeňská opatření 
Při hodnocení chování se postupuje individuálně a hodnotí se ve všech souvislostech. 
Při hrubém porušení školního řádu je žák hodnocen sníženou známkou z chování. Snížené známce 
nemusí předcházet výchovné opatření. 
Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení včetně klasifikace na 
vysvědčení.  
Opatření k posílení kázně se ukládají v průběhu školního roku bezprostředně po porušení školního 
řádu.  
Opatření k posílení kázně se ukládají při porušení povinností stanovených školním řádem.  
Dle závažnosti tohoto porušení lze uložit: 
a) Napomenutí třídního učitele – udělí třídní učitel za opakované drobnější přestupky proti 
školnímu řádu 
b) Důtku třídního učitele – udělí třídní učitel za závažnější kázeňský přestupek nebo za opakované 
drobnější přestupky 
c) Důtku ředitele školy – udělí ředitel za závažný kázeňský přestupek. 
Napomenutí a důtka třídního učitele se uděluje bezprostředně  po provinění, důtka ředitele školy 
po projednání na pedagogické radě. Opatření k posílení kázně se udělují před kolektivem třídy. 
Třídní učitel neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným 
způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci (dle vyhlášky č. 48/2005 Sb., § 17, odst. 5), tzn. 
zápisem do žákovské knížky. Zákonný zástupce obdrží důtku TU nebo důtku ŘŠ písemně na 
zvláštním tiskopisu. Tento tiskopis se založí do katalogového listu žáka. Do katalogového listu je 
zapsáno udělení a druh kázeňského opatření.  Napomenutí třídního učitele se zapisuje pouze do 
žákovské knížky žáka a katalogového listu žáka bez zápisu na zvláštním tiskopisu.  

 
2.1 Upřesnění kázeňských přestupků: 
a) drobný kázeňský přestupek: 

 pozdní příchody 

 soustavné zapomínání učebních pomůcek  

 nepřezouvání 

 nevhodné vyjadřování a vykřikování ve vyučovacích hodinách a na školních akcích 

 vulgární mluva 

 nereagování na ústní napomenutí zaměstnanců školy a neuposlechnutí jejich pokynu 

 zapnutý mobil při vyučování 
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b) závažnější kázeňský přestupek: 

 fyzické napadení spolužáka  

 lhaní a podvádění (falšování podpisu, přepisování známky v ŽK, podávání lživých obvinění, 
apod.) 

 krádež – spoluúčast 

 poškozování osobního majetku spolužáků nebo majetku školy 
 

 
c) závažný kázeňský přestupek: 

 nošení alkoholu, cigaret, toxických látek a nebezpečných předmětů do školy (včetně zápalek, 
zapalovače, nožů a jiných zbraní)   

 kouření, pití alkoholu, jiná intoxikace 

 napadení spolužáka – hrubé násilí 

 šikana 

 hrubé a vulgární chování vůči zaměstnancům školy 

 krádež 

 poškozování osobního majetku spolužáků nebo majetku školy 

 opuštění budovy bez dovolení 
 
2.2 Postup ředitelky školy při zvláště hrubých slovních a úmyslných fyzických útocích žáka/žákyně 
proti zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům:  

Ředitelka školy oznámí tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí do následujícího 
pracovního dne poté, co se o tom dozvěděla. 

 

 
 
2.3 Hodnocení chování: 
Při hodnocení je posuzováno chování během celého vyučovacího procesu a na akcích pořádaných 
školou. Hodnocení se nevztahuje na přestupky, kterých se žák dopustí mimo vyučovací proces. 

 
Klasifikační stupnice:  1 
    2 
    3 
 
Stupeň 1: 
 Žák dodržuje pravidla školního řádu. Vnímá nejrůznější problémové situace ve škole, 
rozpozná problém, činí uvážlivá rozhodnutí. Uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí. 
Využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému 
soužití a ke kvalitní spolupráci s ostatními lidmi. Plní si své školní povinnosti. 

 
 

Stupeň 2: 
 Žák pravidla školního řádu v podstatě dodržuje, ale dopustil se závažného přestupku 
nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků proti ustanovení školního řádu. Žák 
je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 
 
Stupeň 3: 
 Žák se dopouští závažných přestupků proti školnímu řádu, nerespektuje pravidla 
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společenského soužití a porušuje právní normy. Přes udělení opatření k posílení kázně 
pokračuje v asociálním chování a nemá snahu své chyby napravit. 
 O udělení 2. nebo 3. stupně z chování rozhoduje ředitel školy na základě projednání 
v pedagogické radě, a to na základě návrhu třídního učitele. Třídní učitel je povinen 
předjednat před pedagogickou radou návrh na snížení známky z chování s ostatními 
pedagogickými pracovníky, kteří daného žáka učí.  

 
 
 

III. Pravidla pro klasifikaci 
 

 Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech, chování žáka a celkový prospěch jsou 
klasifikovány obvyklými stupni podle vyhlášky MŠMT pro základní školy. Na 1. stupni lze 
klasifikovat i mezistupni, případně hvězdičkou či razítkem. 

 Podklady pro hodnocení a klasifikaci získává učitel různými druhy zkoušení, písemnými 
pracemi a testy a sledováním výkonu žáka při výuce. Výsledná známka na vysvědčení není 
průměrem získaných známek, přihlíží se i k jiným faktorům - např. aktivitě při hodině, plnění 
mimořádných úkolů apod. 

 Počet známek potřebných pro hodnocení žáka je dán ŠVP „Naše škola“. 

 Žáci, kteří se vzdělávají podle IVP jsou hodnoceni podle kritérií, která jsou součástí IVP. 

 Sebehodnocení žáků probíhá ústně a je náplní pátečního ranního kruhu. Ve 4. a 5. ročníku 
provádějí sebehodnocení písemně do žákovských knížek 1 x za čtvrtletí. 
 

Klasifikační stupně: 
výborně - žák bezpečně ovládá probírané učivo, výkladu nové látky dobře rozumí, pracuje 
aktivně v hodinách, nedopouští se závažných chyb, jeho výkony jsou spolehlivé bez výrazných 
výkyvů, dobře si pamatuje dříve probírané učivo, chápe souvislosti, dokáže učivo aplikovat.  
 
chvalitebně - žák bezpečně ovládá probírané učivo, výkladu nové látky rozumí, aktivně pracuje v 
hodinách, občas chybuje, jeho výkony mohou zaznamenat výkyvy. Učivo dokáže dobře 
aplikovat, chápe souvislosti.  
 
dobře - žák učivo zpravidla ovládá, nové látce dobře porozumí až po delším procvičování, v 
hodinách není vždy aktivní, v učivu se orientuje až po určité nápovědě, jeho výkony 
zaznamenávají výkyvy a nedostatky, učivo aplikuje s pomocí vyučujícího. 

 
dostatečně - učivo chápe a ovládá s většími problémy, v hodinách není aktivní, nové látce 
rozumí s obtížemi a po delším opakování, ve znalostech se projevují větší nedostatky, učivo 
nedokáže většinou aplikovat, souvislosti chápe obtížně, ke zvládnutí učiva potřebuje značnou 
pomoc vyučujícího.  

 
nedostatečně - učivo neovládá ani po intenzivním procvičování a opakování, v hodinách není 
aktivní, jeho výkony jsou trvale nedostatečné, v učivu má velké mezery, učivo nedokáže 
aplikovat ani s pomocí vyučujícího, nechápe souvislosti. 
 
Komisionální zkouška 
Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitelka školy. Žák může v jednom dni vykonat 
přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Pokud není možné žáka ze závažných důvodů ve 
stanoveném termínu přezkoušet, stanoví ředitelka náhradní termín přezkoušení. Konkrétní 
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obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitelka školy v souladu se školním 
vzdělávacím programem. 
 
Opravná zkouška 
Opravné zkoušky konají žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a 
zároveň dosud neopakovali ročník na daném stupni základní školy. 
Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna. 
Termín opravných zkoušek stanoví ředitelka školy na červnové pedagogické radě. Žák může v 
jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 
Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. 
Ze  závažných důvodů může ředitelka školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky 
nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího 
vyššího ročníku, popřípadě znovu do pátého ročníku. 
 

 

IV. Pravidla pro stravování ve školní jídelně 
 Žáci odcházejí na oběd bezprostředně po ukončení dopoledního vyučování. 

 Žák (jeho zákonný zástupce) musí oběd odhlásit nejpozději do 14.00 hod. předchozího dne. 
Obědy jsou odhlašovány na přesný počet dnů, pokud absence trvá delší dobu, je nutná nová 
odhláška. Pokud je absence kratší, než počet odhlášených dnů, je nutné stravu přihlásit do 
14.00 hodin předchozího dne. 

 Stravné je splatné do 15. dne následujícího měsíce. Pokud stravné není do tohoto data 
uhrazeno, pak od 16. dne měsíce je výdej stravy strávníkovi zastaven do doby, než dluh 
uhradí. 

 Jen první den neplánované absence je možno si oběd odnést domů ve vlastních 
jídlonosičích. Oběd musí být vyzvednut od 11.00 do 13.00 hodin. 

 V případě potravinové alergie nebo diety je povinen zákonný zástupce o této skutečnosti 
informovat vedoucí školní jídelny. 

 V jídelně se žák řídí pokyny pedagogického dohledu a zaměstnanců jídelny. 

 Jídelnu i stoly žák udržuje v čistotě, bez vyzvání uklidí před odchodem své jídelní místo (odnesení 
talířů, příborů, skleničky). Stoly utírá a židličky uklízí stanovená služba. 

 Při obědě dodržuje pravidla kulturního stolování. 
 
 

IIV. Provoz a vnitřní režim školy 
 Vyučování začíná v 8.00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat 

dříve než v 7 hodin; vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek, 
které mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyučovací hodina trvá 45 minut, v  případě 
odlišné doby ukončení vyučování je tato skutečnost oznámena rodičům. 

 Pro příchod žáků je škola otevřena v době od 7,30 do 8,00 hod. Pro žáky přihlášené do školní 
družiny je škola otevřena od 6,30. Vstup do školy i odchod z ní je umožněn přes elektronické 
čipy, které obdrží každý žák na začátku školní docházky a odevzdá ho v den, kdy skončí jeho 
vzdělávání v naší škole. 

 Činnost školní družiny před vyučováním začíná v  6,30 hodin ve třídě školní družiny a končí 
v 7,30. Odpolední činnost probíhá v čase od 12,00 do 16,00. Žáci se mohou v rámci školní družiny 
přihlásit do zájmových kroužků, jejichž seznam je na začátku školního roku aktualizován. 

 V 7,30 začíná příprava žáků na vyučování. V 7.45 začíná ranní komunitní kruh.  

 Za pobyt žáka ve školní družině platí zástupci žáka poplatek, rovněž za zájmové kroužky může být 
požadována úplata na materiál. Za nepovinné předměty úplata požadována není.  
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 Žáky, kteří navštěvují školní družinu a zájmové kroužky (nepovinné předměty) si vyzvedává učitel 
nepovinného předmětu nebo vedoucí kroužku ve třídě školní družiny; žáci, kteří nenavštěvují 
školní družinu, přicházejí do budovy školy 5 minut před začátkem kroužku nebo nepovinného 
předmětu a po skončení kroužku nebo nepovinného předmětu odvádí učitel děti do šatny nebo 
školní družiny. 

 Dodržování kázně, pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví kontrolují a chování žáků usměrňují 
dozírající učitelé i ostatní zaměstnanci školy. 

 Na tělesnou výchovu odvádějí vyučující žáky ze tříd do tělocvičny a s žáky se do tříd vrací. 

 Škola vede evidenci úrazů žáků a vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a 
institucím. 

 V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a 
technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. 

 
 
V Budíškovicích dne 11. 12. 2018                                                                               Mgr. Ludmila Švarcová 
                                                                                                                                             ředitelka školy 
 


