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Č: Datum: Obsah:
1 1.10.2019 čj. R/424/2019 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
2 1.10.2019 čj. R/423/2019 Provozní řád počítačové učebny
3 1.10.2019 čj. R/422/2019 Pracovní a provozní řád dílny praktických činností
4 1.10.2019 čj. R/425/2019 Provozní řád tělocvičny
5 1.10.2019 čj. R/421/2019 Pokyn ředitelky školy k prevenci diskriminace žáků
Obecná ustanovení

Na  základě  ustanovení  §  30  zákona  č.  561/2004  Sb.,  o  předškolním,  základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
a  vyhlášky č.  48/2005 Sb.  (resp.  454/2006 Sb.,  256/2012 Sb.)  o  základním vzdělávání  a
některých  náležitostech  plnění  povinné  školní  docházky  ve  znění  pozdějších  předpisů,  je
vydán po projednání na pedagogické radě a schválení ve školské radě jako statutární orgán
školy tento školní řád
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1 Školní řád upravuje  

a) Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků jejich zákonných zástupců ve škole (§ 
30 odst. 1 písm. a) školského zákona).

b) Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole (§ 30 odst. 1 
písm. a) školského zákona).

c) Provoz a vnitřní režim školy (§ 30 odst. 1 písm. b) školského zákona).
d) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí (§ 30 odst. 
1písm. c) školského zákona).

e) Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků (§ 30 odst. 1 písm. d) školského 
zákona).

f) Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování (§ 22 odst. 2 písm. b), odst. 
3 písm. d), § 50 odst. 1, § 67 odst. 3 školského zákona).

g) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (§ 30 odst. 2 školského zákona).
h) Podmínky ukládání výchovných opatření (§ 31 školského zákona).
i) Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 

školského zákona).

1.1  Závaznost školního řádu
Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny 
zaměstnance školy a je platný i pro akce související s výchovně vzdělávací činností školy, 
které se uskutečňují mimo budovu školy.
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2 Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků jejich zákonných  
zástupců ve škole (§ 30 odst. 1 písm. a) školského zákona)

2.1 Základní práva žáků (§ 21 školského zákona)
Žáci mají právo:

a) na základní vzdělání a školské služby,
b) na rovný přístup ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace,
c) na ústavně zaručená práva a svobody při výchově a vzdělávání a všech dalších 

činnostech školy, na bezpečnost a ochranu zdraví během školního vyučování a na 
školních akcích,

d) na ochranu před sociálně-patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství 
a násilí,

e) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
f) požádat o poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání,
g) vznášet své náměty, stížnosti a požadavky k vedení školy a mají právo na jejich řádné 

projednání,
h) na rovnoměrné rozvržení výuky po celý školní rok,
i) v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího,
j) na korektní jednání a chování ze strany zaměstnanců školy,
k) účastnit se všech akcí pořádaných školou,
l) na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jejich věku.

2.2 Základní povinnosti žáků (§ 22 školského zákona)
Žáci jsou povinni:

a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,
b) dodržovat školní řád a další vnitřní předpisy školy,
c) plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním 

řádem,
d) ve škole i na akcích školy vystupovat slušně a ohleduplně,
e) nepoškozovat majetek školy a spolužáků.

2.3 Základní práva zákonných zástupců žáků a cizinců bez doprovodu pověřené
osoby (§ 21 školského zákona), 

Zákonní zástupci mají právo:

a) na informace o průběhu a výsledcích svých dětí,
b) volit a být voleni do školské rady,
c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání 

jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,
d) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v 

záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte,
e) na korektní jednání a chování ze strany zaměstnanců školy.

2.4 Základní povinnosti zákonných zástupců žáků (§ 22 školského zákona)
Zákonní zástupci jsou povinni:
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a) spolupracovat se školou a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání 

vyskytnou (§ 865 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů),

b) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo 
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

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

d) oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost 
žáka a změny v těchto údajích,

e) nahradit škodu, kterou žák způsobil svým nevhodným chováním a úmyslným ničením 
školního majetku,

f) na vyzvání ředitelky se dostavit do školy k projednání závažných otázek, týkajících se 
vzdělávání dítěte (§ 22 odst. 3 písm. b) školského zákona), řídit se školním řádem a 
respektovat další vnitřní předpisy školy.

2.5  Docházka do školy a základní pravidla chování ve škole
a) žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin,
b) do školy přicházejí žáci vhodně a čistě upraveni, 
c) evidenci docházky žáků do vyučování vede třídní učitel v třídní knize,
d) žáci dodržují zásady společenského chování,
e) žáci mluví takovým jazykem, který neobsahuje urážlivé, sprosté a neuctivé výrazy,
f) žák se vždy chová tak, aby nepoškodil pověst svoji ani školy,
g) žák je zodpovědný za své chování a školní výsledky,
h) zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči spolužákům a zaměstnancům 

školy jsou považovány za závažné porušení školního řádu
i) žák je povinen respektovat práva spolužáků a zaměstnanců školy, nesmí je v jejich 

právech omezovat.
j) žák svým chováním a vystupováním na veřejnosti nepoškozuje dobré jméno školy.
k) žáci nenarušují průběh vyučovací hodiny nevhodným chováním a činnostmi, které se 

neslučují se školním řádem a nemají žádný vztah k vyučování (vyrušování při 
vyučování, napovídání při zkoušení, opisování při písemných zkouškách a používání 
nepovolených pomůcek), přestávek využívají k přípravě na vyučování nebo k 
přechodu do jiných učeben, k osvěžení a odpočinku.

l) žákům je zakázáno pořizovat během vyučování jakékoliv záznamy (zvukové, 
obrazové nebo elektronické). Pořizování obrazových snímků a zvukových a 
obrazových záznamů je upraveno v zákoně č. 89/2012 sb., občanský zákoník. 
Občanský zákoník stanoví zákaz neoprávněného vyobrazení člověka, na jehož základě
je dotyčný zpětně identifikovatelný, zároveň zakazuje neoprávněné šíření podobizny 
(§ 84 a násl.).

m) žáci se zodpovědně připravují na vyučování, zpracovávají zadané úkoly, na vyučování
mají připravené potřebné pomůcky, na hodiny tělesné výchovy vhodný oděv a 
vhodnou obuv.

n) jestliže se žák nemohl na vyučování náležitě připravit nebo nevypracoval domácí 
úlohu, omluví se a zdůvodní svoji nepřipravenost učiteli na počátku vyučovací hodiny,
učebnice a školní potřeby nosí do školy podle rozvrhu hodin a podle pokynů 
pedagogických pracovníků.

o) informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité 
informace o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí 
pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů.

p) vyjadřuje-li žák své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem.
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2.6  Informování o průběhu a výsledcích vzdělávání a o dalších skutečnostech
a) všichni žáci mají právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
b) zákonní zástupci žáka mají právo na přístup k informacím o průběhu a výsledcích 

vzdělávání žáka a dalším informacím, které vyplývají z docházky do školy a 
společného soužití s dalšími osobami v prostředí školy,

c) všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních 
dnů, na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. 
v případě omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní 
zástupci byli informováni jiným způsobem,

d) ve zvlášť opodstatněných případech poskytují pedagogičtí pracovníci zákonným 
zástupcům potřebné informace individuálně nebo jinou formou, na které se vedení 
školy a zákonný zástupce žáka domluví,

e) zákonní zástupci musí být včas informováni o výrazně zhoršeném prospěchu žáka a o 
jeho neuspokojivém chování,

f) zákonný zástupce je povinen na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání 
závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,

g) další informace jsou poskytovány prostřednictvím školní dokumentace, webových 
stránek školy, vývěsek, notýsků, apod.

h) zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, 
zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít 
vliv a průběh vzdělávání.

i) zákonní zástupci jsou povinni oznamovat škole údaje do školní matriky a další údaje, 
které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto 
údajích.

2.7 Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
a) žáci školy dodržují pravidla slušného chování ve vztahu ke všem zaměstnancům školy

i spolužákům. Nepoužívají hrubá a vulgární slova. Používání výrazů jako „ Děkuji, 
prosím, dovolte“ apod. je samozřejmostí.

b) žák zdraví v budově i mimo ni srozumitelným pozdravem, všichni žáci oslovují 
zaměstnance školy: pane, paní s funkcí.

c) pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze 
takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího 
programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

d) žák má právo na slušné zacházení ze strany všech zaměstnanců školy.
e) pedagogičtí i ostatní pracovníci školy mají právo na slušné chování ze strany žáků a 

jejich rodičů.
f) všichni zaměstnanci školy chrání žáky před všemi formami špatného zacházení, 

sexuálním násilím a zneužíváním, dbají, aby žáci nepřicházeli do styku s materiály a 
informacemi pro ně nevhodnými, maximální pozornost věnují ochraně žáků před 
návykovými látkami. Při zjištění týrání dítěte neprodleně informují o svých zjištěních 
ředitelku školy, která rozhodne o dalším postupu a spojí se případně s příslušnými 
orgány, které mu zajistí pomoc.
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3 Provoz a vnitřní režim školy (§ 30 odst. 1 písm. b) školského  
zákona

3.1 provozní a organizační záležitosti
a) žáci přicházejí do školy se všemi učebními pomůckami dle rozvrhu a pokynu 

vyučujících,
b) vyučující přebírá od vychovatele v noční službě žáky řádně ustrojené a připravené na 

vyučování v 750 hodin ve školní chodbě. Vychovatel podá informaci o nepřítomných 
žácích a dalších skutečnostech, které mohou ovlivnit průběh vyučování. Nepřítomnost 
žáků musí být zaznamenána v třídní knize učitelem,

c) začátek dopoledního vyučování je v 8 hodin. Odpolední vyučování začíná ve13:40 
hodin. Přestávky mezi hodinami jsou 10 minut, mezi 2. a 3. hodinou je 20 minut (9:40 
- 10:00),

d) během přestávek se žáci mohou pohybovat pouze ve svých učebnách nebo v podlaží, 
kde mají svou učebnu. Po tuto dobu nad nimi vykonávají dohled pedagogičtí 
pracovníci dle rozvrhu, který stanoví ředitelka školy. Změny dohledu povoluje 
vedoucí školy nebo ředitelka školy. Dohled začíná 10 minut před začátkem vyučování 
a končí v 1300 hodin, respektive 1520 při odpoledním vyučování, předáním žáků 
vychovatelům. Dohled se dále vykonává na akcích pořádaných školou,

e) každá vyučovací hodina začíná a končí oznámením vyučujícího nebo školním 
zvoněním,

f) při vstupu pedagogického pracovníka do učebny a při jeho odchodu zdraví žáci 
povstáním v lavici,

g) během vyučovací hodiny smí žák opustit učebnu jen se souhlasem vyučujícího, 
v průběhu odchodu a příchodu nevyrušuje výuku v ostatních učebnách,

h) odchod žáka z vyučování k lékařskému ošetření, soudu, vyšetřování PČR apod. je 
předem nahlášen. Žáka si převezme příslušný pověřený pracovník a ten jej osobně 
předá v době vyučovacích hodin zpět vyučujícímu.

i) v odborných učebnách žáci dodržují vnitřní řády učeben, se kterými byli prokazatelně 
seznámeni,

j) žáci vstupují do sborovny, kabinetu a ostatních místností vyčleněných pro 
pedagogické pracovníky nebo zaměstnance školy pouze na vyzvání,

k) zákonní zástupci žáků, návštěvy a kontroly vstupují do budovy školy hlavním 
vchodem po ověření účelu jejich vstupu do budovy (doprovod žáka, návštěva 
pedagoga či ředitele školy, apod.)

l) žáci v průběhu výuky nesmějí svévolně opustit areál školy nebo pedagogem určený 
jiný vyučovací prostor např. areál hřiště apod.

m) potřebuje-li žák na základě písemného požadavku zákonného zástupce z vážných 
důvodů uvolnit během vyučování, požádá třídního učitele. Školu může opustit pouze v
doprovodu zákonného zástupce nebo pověřené osoby ZDC,

n) v průběhu celého dne udržují žáci na svých pracovních místech pořádek. Po skončení
o) poslední vyučovací hodiny zvedají židle na lavice. Po vyučování se žáci ve škole 

nezdržují bez dozoru pedagoga,
p) při organizaci výuky na mimoškolních akcích stanoví zařazení a délku přestávek 

pedagog pověřený vedením akce, a to podle charakteru činnosti a s přihlédnutím 
k základním fyziologickým potřebám žáků.
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3.2 Časové rozvržení vyučovacích hodin a rozpis přestávek

08:00 – 08:45 – 1. vyučovací hodina

08:45 – 08:55 – přestávka

08:55 – 09:40 – 2. vyučovací hodina

09:40 – 10:00 – přestávka

10:00 – 10:45 – 3. vyučovací hodina

10:45 – 10:55 – přestávka

10:55 – 11:40 – 4. vyučovací hodina

11:40 – 11:50 – přestávka

11:50 – 12:35 – 5. vyučovací hodina

12:35 – 12:45 – přestávka

12:45 – 13:30 – 6. vyučovací hodina

13:30 – 13:40 – přestávka

13.40 – 14:25 – 7. vyučovací hodina 

14:25 – 14:35 – přestávka

14:35 – 15:20 – 8. vyučovací hodina 
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4 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich  
ochrany  před  sociálně  patologickými  jevy  a  před  projevy
diskriminace,  nepřátelství  nebo násilí   (§ 30 odst.  1 písm. c)
školského zákona)

4.1 Úrazy žáků
a) žák se při všech školních činnostech chová tak, aby neohrozil zdraví své, svých 

spolužáků či jiných osob.
b) žák nenosí do školy předměty, kterými by mohl ohrozit zdraví své i ostatních.
c) každý úraz nebo nevolnost má žák povinnost neprodleně hlásit vyučujícímu, 

dohlížejícímu, případně jinému pedagogickému pracovníkovi nebo vedení školy.
d) škola vede evidenci v knize úrazů žáků, vyhotovuje záznam o úrazu, k němuž došlo 

při činnostech souvisejících s výukou,
e) žáci i zaměstnanci školy mají povinnost se účastnit pravidelných školení v 

problematice BOZP a dbát bezpečnostních pokynů zaměstnanců a vedení školy.
f) každý zaměstnanec školy je povinen poskytnout zraněnému žákovi první pomoc. 

Podle závažnosti a s ohledem na věk postiženého žáka, případně další okolnosti, zajistí
jeho ošetření nebo přivolá záchrannou službu. O události a provedených opatřeních 
informuje neprodleně zákonného zástupce žáka.

g) vyučující, jemuž byl úraz nahlášen či byl svědkem úrazu, oznámí úraz vedení školy a 
zajistí do 24 hodin evidenci úrazu v knize úrazů, která je uložena u zdravotnice 
zařízení,

h) jde-li o úraz, který způsobil, že se žák neúčastní činnosti školy alespoň dva dny, kromě
dne, kdy k úrazu došlo, je nutno sepsat záznam o školním úrazu v elektronickém 
systému ČŠI (provést registraci úrazu). Záznam o úrazu musí být sepsán nejpozději do
dvou pracovních dnů ode dne nahlášení úrazu a vyplněn pečlivě ve všech odstavcích.

4.2 Bezpečnost a ochrana zdraví
a) škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a výchově, při 

činnostech s ním přímo souvisejících a při poskytování školských služeb.
b) za bezpečnost žáků během jejich pobytu ve škole, ale i mimo školu při zaměstnání 

organizovaném školou, zodpovídá příslušný pedagogický pracovník.
c) obuv a oblečení žáků musí odpovídat zásadám bezpečnosti a ochrany zdraví.
d) při výuce ve třídách, v počítačové učebně a v tělocvičně se žáci řídí řádem platným 

pro tyto pracovny (učebny). Do všech učeben žák přechází způsobem dohodnutým s 
vyučujícím.

e) větrání ve třídách se provádí při vyučovacích hodinách za přítomnosti učitele, o 
přestávkách žáci nemanipulují s okny ani s technickým vybavením a pomůckami 
v učebnách,

f) žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a rozvody bez dohledu 
učitele,

g) učitelé dbají na dodržování provozních řádů pro odbornou učebnu a tělocvičnu,
h) v úvodních hodinách tělesné výchovy, pracovních činností jsou žáci seznámeni 

vyučujícími se zásadami bezpečnosti. Vyučující informatiky seznámí žáky s řádem PC
učebny. O poučení je proveden zápis v třídní knize,
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i) žák, který má zdravotní omezení, předloží třídnímu učiteli lékařské vyjádření o 

případném částečném, nebo úplném zákazu provádění tělesných cvičení a danou 
skutečnost oznámí vyučujícímu. Žák, který má krátkodobé zdravotní potíže, předloží 
vyučujícímu: písemné vyjádření od zákonného zástupce - případně od lékaře. Žák, 
který se před nebo během cvičení necítí zdráv nebo má jiné zdravotní potíže, upozorní 
vyučujícího, který přihlédne k okolnostem a rozhodne o jeho další účasti na cvičení.

j) žáci jsou povinni zúčastňovat se hodin tělesné výchovy ve cvičebním úboru a ve 
vhodné sportovní obuvi,

k) zaměstnanec vykonává podle pokynů ředitele dohled i mimo školu a školské zařízení, 
zejména při kurzech, exkurzích a jiných činnostech vyplývajících ze školních 
vzdělávacích programů nebo učebních dokumentů, při účasti na soutěžích, 
přehlídkách, popřípadě při jejich přípravě a na jiných akcích organizovaných školou 
nebo školským zařízením.

l) zákonní zástupci žáků jsou povinni poskytnout vedoucímu akce údaje o zdravotním 
stavu dítěte. Léky, které žák používá, předají pedagogickému pracovníkovi,

m) žáci v průběhu exkurze hlásí okamžitě vedoucímu změnu zdravotního stavu, úraz. 
Podle závažnosti úrazu zabezpečí dohlížející lékařskou pomoc. O události a 
provedených opatřeních informuje ředitelku školy, zákonné zástupce žáka,

n) škola zabezpečí poučení žáků před konáním akce, seznámí je se zásadami bezpečného 
chování a upozorní na možná rizika, včetně následných opatření. Dokladem o 
provedeném poučení žáků je záznam v třídní knize. Žáky, kteří nebyli v době poučení 
přítomni, je třeba poučit v nejbližším možném termínu.

o) při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí 
pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob.

4.3 Prevence sociálně patologických jevů, prevence a řešení šikany ve škole
a) v celém areálu školy platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů, 

omamných a psychotropních látek,
b) žák je povinen respektovat preventivní program školy, kdy cílem je vytvořit ve škole 

bezpečné, respektující a spolupracující prostředí. Důležité je posilovat oblast 
komunikace a vztahů mezi žáky ve třídách, ve školních kolektivech.

c) všichni zaměstnanci školy musí vést důsledně a systematicky žáky k osvojování 
norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících 
identitu a individualitu žáků. Žáci musí tyto snahy a postupy respektovat a plnit je 
nejen vůči dospělým osobám, ale hlavně vůči svým spolužákům, vrstevníkům,

d) žáci mají po vlastní úvaze možnost využít školní psycholožky, etopedky, 
psychoterapeutky pro svá sdělení související s problémy alkoholu, drog, šikany, 
gamblerství, xenofobie, rasismu či násilí, vnášení zbraní a nebezpečných látek do 
školy. Rovněž je k dispozici kontakt na OSZ Prahu 5 vyvěšený na nástěnce ve školní 
chodbě.

e) projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod.,
kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo 
skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v 
prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý 
přestupek proti školnímu řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost 
dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí a bude o svých zjištěních informovat 
jejich zákonné zástupce.

f) žák má možnost využít poradenské služby ve škole dle vyhlášky č. 197/2016 Sb
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4.4  Prevence šíření infekčních onemocnění
a) onemocní-li žák nebo dostal-li se do styku s infekční chorobou, oznámí to jeho 

zákonný zástupce, zdravotnice zařízení, neprodleně ředitelce školy, takový žák se 
může, zúčastnit vyučování jen po rozhodnutí příslušného ošetřujícího lékaře.

b) žáci nebo jejich zákonní zástupci mají povinnost oznámit neprodleně ředitelce školy 
případný výskyt infekční choroby ve svém okolí.

c) každý ze zaměstnanců má povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky 
akutního onemocnění, od ostatních dětí, zajistit nad ním dohled zletilé fyzické osoby a
neprodleně oznámit tuto skutečnost nadřízeným vedoucím zaměstnancům.

4.5  Zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví a podmínky 
vnášení a nakládání s běžnými věcmi, které přímo nesouvisejí s vyučováním

a) žákům není dovoleno vnášet do školy jakékoliv zbraně včetně nožů, výbušniny a jinak
nebezpečné látky a předměty. Toto ustanovení se vztahuje i na všechny akce pořádané
školou nebo pořádané ve spolupráci se školou.

b) do školy žáci nenosí mobilní telefony ani jiné zvukové nosiče, cenné věci, větší 
obnosy peněz, předměty ohrožující mravní výchovu dětí a předměty nesouvisející 
s vyučováním. Pokud je důvod mít některou z věcí nebo finanční hotovost u sebe musí
je dát do úschovy učiteli,

c) žákům je zakázáno pořizovat během vyučování jakékoliv záznamy (zvukové, 
obrazové nebo elektronické). Rušení či narušování vyučovacího procesu mobilním 
telefonem případně jinou technikou), bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu 
řádu.

d) zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit 
vyučujícímu, o přestávce pedagogickému pracovníkovi, který koná dohled nebo 
třídnímu učiteli, popř. vedení školy. Škola nebude brát zřetel na pozdě ohlášenou 
ztrátu osobní věci.

4.6 Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě - žák)
a) Pedagogičtí pracovníci mají povinnost 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 přišli do styku.

b) Právo dětí a jejich zákonných zástupců na přístup k osobním údajům, na opravu a 
výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí 
směrnicí ředitelky ZDC k ochraně osobních údajů.

c) Zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy (webové stránky, 
propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných 
zástupců dětí. Děti během výchovně vzdělávací činnosti nepoužijí mobilní telefony, 
fotoaparáty a jinou záznamovou techniku, která slouží k pořizování obrazových a 
zvukových záznamů. Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, dítě-
žák) bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85). Narušování
každodenní výchovně vzdělávací činnosti mobilním telefonem (případně jinou 
technikou), bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu.
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5 Podmínky zacházení  s  majetkem školy  ze strany žáků (§ 30  
odst. 1 písm. d) školského zákona)

5.1 Zákaz poškozování a ničení majetku
a) poškozování školního majetku (graffiti, ničení nábytku, učebnic a učebních pomůcek, 

osobních věcí jiných osob, zařízení toalet, sportovního zařízení, okrasných keřů apod.)
je nepřijatelné. V takových případech bude vyzván zákonný zástupce žáka k jednání o 
náhradě škody,

b) žák je povinen šetřit zařízení a ostatní majetek školy, chránit jej před poškozením a 
hospodárně zacházet se zapůjčenými učebními pomůckami, žák, popřípadě jeho 
zákonný zástupce, je podle Občanského zákoníku (§ 2920 a § 2921) povinen nahradit 
škody způsobené zejména svévolným poškozením inventáře a zařízení školy,

c) žáci jsou povinni šetřit elektrickou energií, vodou, jinými energiemi a surovinami,
d) žáci jsou povinni šetrně zacházet s učebnicemi, které jim byly svěřeny v souvislosti s 

výukou. Jsou si vědomi, že v případě neúměrného poničení učebnic zakoupí učebnici 
novou,

5.2 Náhrada škody
a) žák odpovídá za škodu, kterou svým jednáním způsobil a za škodu, jejímuž vzniku 

nezabránil, přestože to bylo v jeho silách. Způsobenou a zaviněnou škodu uhradí žák 
nebo jeho zákonný zástupce škole v plném rozsahu. Při zaviněném poškození školního
majetku může žák školy společně se svým zákonným zástupcem zjednat nápravu 
škody i tím, že na vlastní náklady uvede poškozenou věc do původního stavu. 
Neuhrazení způsobené škody je důvodem pro vymáhání náhrady škody soudní cestou.

b) třídní učitelé poučí žáky a zákonné zástupce žáků o odpovědnosti žáků za škodu (§ 
2920 a § 2921 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a odpovědnosti školy za 
škodu žákům (§ 391 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

6  Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování (§ 22  
odst.  2  písm. b),  odst.  3  písm.  d),  §  50 odst.  1,  §  67 odst.  3
školského zákona)

6.1  Omlouvání nepřítomnosti žáka
a) Nepřítomného žáka omlouvá zákonný zástupce žáka, nebo pověřený pracovník 

zařízení. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých žákovi, 
zákonnému zástupci nebo pedagogickému zaměstnanci, informuje o tom třídního 
učitele.

b) Oznámení nepřítomnosti je možné provést:
c) telefonicky třídnímu učiteli nebo ředitelce školy
d) osobně třídnímu učiteli
e) prostřednictvím systému Foster
f) Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo 

zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitelku školy, která poskytnuté 
informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její 
věrohodnost.

12



Příloha č.1

Zařízení pro děti - cizince, diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní škola

Radlická 30, 150 00 Praha 5 
g) Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné 

omluvy zákonných zástupců, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na 
jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli – při uvolnění na více hodin. Školu může opustit 
pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo pověřeného pracovníka zařízení.

6.2  Řešení neomluvené absence
a) Do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se žákem pracovník ZDC pohovorem, na který 

je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem.
b) Při počtu nad 10 vyučovacích hodin ředitel školy svolá výchovnou komisi, složení 

komise odpovídá závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka (ředitel školy, zákonný, 
zástupce žáka, třídní učitel, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí).

c) Při počtu nad 25 vyučovacích hodin ředitel školy zašle bezodkladně oznámení 
pokračujícím záškoláctví orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

7 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a podmínky  
ukládání výchovných opatření

Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílčí, samostatné části školního řádu – ve 
směrnici č.1 ,,Školní řád - Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.“

8  Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm.  
b), § 30 odst. 3 školského zákona)

Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny 
zaměstnance školy a je platný i pro akce související s výchovně vzdělávací činností školy, 
které se uskutečňují mimo budovu školy.

Zaměstnanci školy jsou s aktuálním zněním Školního řádu a jeho změnami seznamováni na 
provozních poradách.

Žáky školy seznamuje se školním řádem třídní učitel zpravidla na počátku školního roku nebo
mimořádně při jeho změnách a provede o tom zápis do třídní knihy.

Školní řád je volně přístupný na nástěnce ve školní chodbě

 Závěrečná ustanovení

• Školní řád nabývá účinnosti dne 1. 10. 2019
• Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým řádem školy.

 V Praze dne 2. 9. 2019

…………………………………

Mgr. Zuzana Chmelířová Vučková 

ředitelka školy
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