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I. Úvodní vymezení  

    
Škola poskytuje vzdělání, zajišťuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a 
v souladu se zásadami humanity a demokracie, poskytuje mravní, etickou a estetickou 
výchovu žáků. Základní škola připravuje žáky na další vzdělávání a uplatnění v praxi.  
 
 
Žádné ustanovení školního řádu nesmí být v rozporu se Zřizovací listinou, zákonem č. 
561/2004 Sb., vyhláškou MŠMT 48/2005 o základní škole ve znění pozdějších předpisů, 
Listinou základních práv a svobod a dalšími ustanoveními vymezujícími základní práva a 
povinnosti osob, ke kterým se vztahuje.  
Není-li uvedeno jinak, řídí se každý účastník školního života obecně platnými společenskými 
normami a zvyklostmi. Některá ustanovení mohou být upravena nebo doplněna pravidly 
třídy.  
   
 



II. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců 

ve škole 

Práva a povinnosti žáků 
 

 Žák má právo na svobodu projevu. Má možnost aktivně ovlivňovat výuku, organizaci i 
provoz školy a spolupodílet se na školním životě v rámci pravidel slušného chování.  
 

 Každý žák má právo svobodně, slušnou formou vyjadřovat své názory. Má právo na 
informace a na svobodu myšlení. Nesmí být vystaven svévolnému zasahování do jeho 
soukromého života, rodiny, domova.  
 

 Žák má právo být chráněn před jakýmkoli tělesným i duševním násilím, zneužíváním, 
urážením a zanedbáváním. Má právo na volný čas, přiměřený odpočinek, účast při hře či 
oddechové, umělecké a sportovní činnosti úměrné jeho věku.  
 

 Žák je povinen chránit své zdraví a zdraví spolužáků i ostatních osob – pedagogických 
a nepedagogických pracovníků. Nechová se agresivně – ani slovně ani fyzicky. Respektuje 
názory druhých a řídí se pokyny dospělých. 
 

 Žák odpovídá za své chování ve škole i mimo ni. Školu musí náležitým chováním 
reprezentovat i na veřejnosti.  
 

 Žák respektuje školní řád, upozornění všech pracovníků školy, vykonává služby, 
kterými je pověřen.  
 

 Žák dodržuje základní bezpečnostní opatření – chová se ohleduplně ke svým 
spolužákům, neruší je svým projevem, neběhá po chodbách, neotevírá okna bez pokynů 
učitele (kromě větrací polohy), nemanipuluje s elektrickými spotřebiči a zdroji 
elektrického napětí, nemanipuluje s otevřeným ohněm, ani ostrými předměty bez vědomí 
učitele. Oděv a účes má vždy přizpůsobený tak, aby nepředstavoval pro žáka při dané 
činnosti zvýšené nebezpečí úrazu, při pochybnostech se řídí pokyny vyučujícího. Je přísně 
zakázáno donášet do školy jakékoli zbraně, nože (vyjma případů, kdy se tak děje podle 
pokynu učitele), výbušniny, zábavní pyrotechniku, vysoce hořlavé či jedovaté látky, apod.  
 

 Žák dodržuje základní hygienická opatření – provádí pravidelnou osobní hygienu, 
chodí čistý, upravený, oděv není vyzývavý či jinak nepatřičný (provokativní nebo vulgární 
nápisy, apod.). Pracovní místo má upravené, učebnice a učební pomůcky udržuje 
v čistotě. Škola neomezuje žáka při dodržování pitného režimu – umožňuje-li to daná 
činnost, žák může pít během výuky (nápoj je po celý den k dispozici v jídelně). Žák může 
během hodiny odejít na toaletu, vždy však o tom informuje vyučujícího. (Odchází vždy jen 
jeden žák a to po dobu nezbytně nutnou. V případě zneužívání tohoto ustanovení či 
ustanovení o pitném režimu konzultuje třídní učitel situaci se zákonnými zástupci žáka, 
příp. projedná úpravu tohoto pravidla v třídním kolektivu a zanese změnu do pravidel 
třídy.)  
 

 Ve škole, při akcích pořádaných školou, v areálu školy, ale i v celé obci Luková, Luková 
- Květná je žákům školy zakázáno kouření, pití alkoholu, požívání a distribuce dalších 



návykových látek. Porušení tohoto ustanovení bude posuzováno jako velmi závažné 
porušení školního řádu a případně (dle charakteru a situace) bude postoupeno oddělení 
Péče o dítě nebo Policii ČR.  
 

 Žák se chová ekologicky a svým jednáním nezatěžuje prostředí, v kterém žije. Třídí 
odpad (využívá k tomu školní nádoby na plast a papír a hliník), chová se ohleduplně ke 
svému okolí, neničí porosty, netrápí jakékoli živočichy, apod. Netříděný odpad vyhazuje 
výhradně do nádob k tomu určených (koše, popelnice). Žák se tímto ustanovením řídí i 
v případě, jestliže si odnáší ze školní jídelny jakékoli potraviny v obalu, slupce, apod. I 
v tomto případě respektuje zákaz odhazování těchto odpadků jinam, než do vyhrazených 
nádob. Po skončení vyučování neopustí své pracovní místo, aniž by si zkontroloval, zda 
zůstalo čisté, bez stop jeho práce a bez jakýchkoli odpadků. V opačném případě uvede 
místo do původního stavu. Žák šetří vodou, elektrickou energií a spotřebním materiálem.  
 

 Přináší-li si žák do školy mobilní telefon, používá jej pouze v nutných případech se 
svolením učitele. Používání mobilních telefonů žáky během vyučování je zakázáno. (Při 
porušení tohoto nařízení vyučující telefon odebere a žák si vyzvedne telefon po skončení 
vyučování). Při opakovaném prohřešku upozorní učitel rodiče a požádá je o spolupráci. 
Hračky, elektronické ruční hry, MP3, případně další obdobná zařízení, která svým 
provozem neruší ostatní žáky, jsou ve škole o přestávce povoleny. (Pozn.: Tyto věci 
nespadají do běžné výbavy žáka, nejsou tedy pojištěné a škola za ně neručí.)  
 

 Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči ostatním žákům 
nebo zaměstnancům školy se považují za porušení povinností stanovených školským 
zákonem (§ 31). V případě takového porušení povinností ředitel vyloučí žáka ze školy 
nebo školského zařízení. Dopustí-li se žák takového jednání, oznámí ředitel školy nebo 
školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

 
Práva a povinnosti rodičů  
 

 Zákonný zástupce (dále jen rodič) má právo být o svém dítěti v plné míře a včas 
informován. Další práva na informaci vyplývají ze zákona č. 106/1999 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů.  
 

 Základním prostředkem, který slouží k předávání informací o prospěchu a chování 
dítěte a celkovém životu školy, jsou třídní schůzky. Další informace jsou poskytovány 
prostřednictvím osobního jednání (po domluvě dle potřeby), webových stránek školy, 
vývěsek, žákovských knížek, informačních sešitů, apod.  
 

 Na začátku školního roku zveřejní škola základní informace k organizaci školního roku 
a období prázdnin.  
 

 Rodič musí být včas informován o výrazně zhoršeném prospěchu dítěte, stejně jako o 
neuspokojivém chování dítěte. O napomenutí, důtce či sníženém stupni z chování je rodič 
informován prokazatelným způsobem. Při závažnějším či opakovaném prohřešku vyzve 
škola rodiče ke spolupráci při řešení jednotlivých problémů a snaží se s nimi společně 
hledat vhodná opatření, jež by vedla k dodržování školního řádu. Za tímto účelem zve 
rodiče na osobní jednání.  V odůvodněných případech požádá o účast i zástupce dalších 



institucí a specializovaných zařízení. Z osobních jednání pořizuje se vždy zápis z jednání, 
jehož součástí je doporučení školy, požadavek školy vůči rodičům, vyjádření rodičů, 
závazný termín, v kterém má být požadavek naplněn, a podpisy zúčastněných stran.  
 

 Rodič má právo požadovat od školy jakékoli informace v tom smyslu, v jakém toto 
právo upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Třídní učitel 
je povinen poskytnout rodiči na začátku každého nového měsíce prostřednictvím 
žákovské knížky stručnou zprávu o hodnocení školních výsledků a chování dítěte. 
Obsahem této zprávy je informace o plnění či neplnění základních povinností, zapomínání, 
vyrušování, dalších porušení školního řádu, informace o důsledcích z toho plynoucích, 
případně pochvala za dané období.  
 

 Rodič má právo vyžadovat pro své dítě rovné podmínky ve vzdělávání, bezpečné a 
podnětné prostředí, klid a hygienicky nezávadné podmínky pro práci.  
 

 Rodiči je umožněno po domluvě s vyučujícím zúčastnit se vyučovací hodiny, příp. v ní 
aktivně asistovat.  
 

 Rodič je povinen omluvit nepřítomnost žáka neprodleně, nejpozději do tří 
kalendářních dnů. V případě podezření na zanedbávání školní docházky, bude vyžadováno 
omluvení absencí lékařem. Pokud se nejedná o onemocnění dítěte, smí rodič po dohodě 
s učitelem omluvit dítě z rodinných důvodů nejdéle na dva dny. Delší nepřítomnost žáka 
ve škole z rodinných důvodů povoluje ředitel školy, na základě žádosti rodičů. 
 

 Rodiče zodpovídají za chování svého dítěte i v době školního vyučování (podle zákona 
o rodině § 31,32). V případě opakovaného nebo závažného a hrubého porušování pravidel 
chování a školního řádu dítěte ve škole, jsou rodiče povinni na vyzvání vyučujícího si 
neprodleně dítě ve škole vyzvednout. Pokud tak neučiní, škole má právo vyzvat 
pracovníka OSPOD nebo policii ČR, aby si takového žáka vyzvedla. 

 

III. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 

 Pravidla vzájemných vztahů se pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy 
vychází ze zásady vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a 
důstojnosti všech účastníků vzdělávání. 

 

 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. 
 

 Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají 
o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a 
spravedlností. 
 

 Zaměstnanec školy usiluje o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců 
a veřejnosti ke škole. 



 Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného 
zacházení, sexuálním násilím, využíváním.  Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s 
materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich 
soukromí a jejich korespondence. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na 
jejich pověst. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně 
zacházeno, spojí se všemi orgány na pomoc dítěti.  Speciální pozornost věnují 
ochraně před návykovými látkami. 
 

 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 se zákonem o ochraně osobních údajů. 

 

IV. Provoz školy (vnitřní režim)  

   

 Kázeň ve škole musí být zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností 
dítěte.  

 

 Vyučování začíná ráno v 8:00 hod, odpolední blok v 13:00 hod. Do šatny žáci 
přicházejí včas. Vchod do budovy je otevřen od 6: 30 a zavírá se v 8:30 hod. Ranní a 
odpolední (po 15:00 hod) ŠD probíhá ve třídě MŠ. 

 

 Řádný odchod z budovy a úklid učebny zajišťuje vyučující poslední vyučovací hodiny, 
vychovatelka školní družiny. V době před odpolední výukou je za příslušné žáky 
odpovědný učitel dle rozvrhu.  

 

 Škola nepřebírá odpovědnost za věci, které nejsou součástí běžné výbavy žáka. Pro 
případ odcizení zajištěných věcí běžné potřeby žáka je škola pojištěna, na ostatní 
předměty se pojištění nevztahuje. Cennější věci a peníze žáci do školy nenosí a už 
vůbec je neodkládají v šatně. Do šatny není dovoleno ukládat jízdní kola. Ze šatny 
odchází žák do třídy přezutý výhradně do tzv. bezpečné domácí obuvi (venkovní a 
sportovní obuv není povolena).  
 

 Žák se řádně se připraví na vyučování, tzn. připraví si na lavici učební pomůcky, 
učebnice, žákovskou knížku a psací potřeby, nestanovil-li vyučující jinak. Zapomene-li 
si žák domácí úkol nebo cokoli jiného, omluví se vyučujícímu na začátku hodiny.  

  
Přehled vyučovacích hodin, přestávek a zvonění: 
  
dopolední blok: (1. až 4. vyučovací hodina) 8:00 hod – 11:45 hod   
odpolední blok: (5. až 7. vyučovací hodina) 13:00 hod – 14:45 hod 
 
školní družina:  dle provozu MŠ a ZŠ 
 

 V hodinách se žák chová klidně a ukázněně, sleduje výklad, aktivně se zapojuje do 
práce, spolupracuje podle pokynů učitele. Chce-li mluvit, hlásí se a čeká, až bude 
vyzván. Žvýkání, cucání cukrovinek, pojídání potravin, říhání, vykřikování a jiné další 



formy vyrušování a způsoby chování, které se neslučují s dobrými mravy, jsou 
nepřípustné. Tyto projevy budou proto hodnoceny jako porušení školního řádu.  

 

 Na začátku či v průběhu hodiny zdraví žák vstupujícího učitele nebo jinou dospělou 
osobu. Nenastoupí-li vyučující do 5 minut po začátku vyučovací hodiny, uvědomí o 
této skutečnosti vedení školy či jiného ped. pracovníka.  

 

 Při vyučování sedí žáci podle zasedacího pořádku, který si určí vyučující v daném 
předmětu.  
 

 Žák oslovuje pedagogy "paní učitelko, pane učiteli, paní ředitelko“ apod. V rozhovoru 
učitelům netyká a neoslovuje je jménem.  

 

 O přestávkách mohou žáci opouštět svoji třídu, mohou navštívit vedlejší třídu nebo se 
zdržovat na chodbě. Svoje jednání přizpůsobují tak, aby na začátku následující hodiny 
byli opět na svém místě a měli připraveny veškeré potřebné věci pro výuku.  

 

 Po skončení poslední vyučovací hodiny, po ukončení školní družiny v ZŠ uklidí žáci 
učebnu, včetně zvednutí židlí na lavice. Učebnu opouštějí spořádaně a klidně, pod 
dohledem pedagoga odcházejí do šatny nebo školní družiny v MŠ.  

 

 Se všemi pracovníky školy jedná žák slušně. K ostatním žákům se chová ohleduplně. 
Jedná s nimi přátelsky, bez rozdílů.  

 

 Žáci mluví takovým jazykem, který neobsahuje urážlivé, sprosté a neuctivé výrazy. Žák 
se vždy chová tak, aby nepoškodil pověst svoji, své rodiny ani školy.  

 

 Žák je povinen upozornit kteréhokoli pedagogického pracovníka školy na jakýkoli 
náznak šikanování, násilí, brutality či jiného projevu asociálního chování ve svém 
okolí.  

 

V. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před 
sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

 Za bezpečnost žáků během jejich pobytu ve škole, ale i mimo školu při zaměstnání 
organizovaném školou, zodpovídá příslušný pedagogický pracovník.  

 

 Odpovědnost začíná vstupem žáků do ranní družiny v MŠ nebo do šaten v 7:30 hod a 
končí buď předáním dětí do péče jiného pedagogického pracovníka (vychovatelky ŠD) 
nebo odchodem žáků ze školy.  

 

 Po skončení vyučování nebo stravování není žákům, kteří nenavštěvují školní družinu, 
dovoleno zdržovat se v budově školy, tj. v prostoru šatny, chodeb k učebnám a 
v učebnách. 

 

 Pobyt na školní zahradě po skončení vyučování je zakázán.  
 



 Všichni pracovníci i žáci školy jsou povinni dodržovat předpisy o protipožární ochraně 
a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kouření a pití alkoholu je v 
prostorách školy zakázáno.  

 

 Každý úraz vyučující řádně ošetří, případně poskytne první pomoc a zavolá 
záchrannou službu. Následně bez prodlení informuje o dané skutečnosti zákonného 
zástupce. Vyžaduje-li to situace, vyzvedne si na základě výzvy rodič své dítě osobně. 
Žák v žádném případě nebude uvolněn bez doprovodu rodiče, či jím pověřené 
dospělé osoby.  

 

 Během vyučování není žákům dovoleno opustit z vlastního rozhodnutí školní budovu, 
při pobytu venku nemají žáci dovoleno opouštět areál školy nebo místo určené 
pedagogem.  

 

 Žák je uvolňován z výuky na základě písemné žádosti rodičů.  
 

 Žáci mají vždy na paměti možnost úrazu, který mohou způsobit sami sobě, nebo 
druhým osobám nedodržováním pravidel bezpečnosti a řádu školy.  

 

 Žáci se nesmějí z bezpečnostních důvodů naklánět z oken, opírat o zábradlí, stoupat 
na trubky rozvodů ústředního topení či běhat v prostoru školy. Ze stejných důvodů 
není povoleno používat skateboard, kolo nebo koloběžku v budově.  
 

 Pobývání v prostoru šaten o přestávkách není přípustné z důvodu bezpečnosti a 
ochrany osobního majetku žáků.  

 

 Při exkurzích, výletech a jiných činnostech pořádaných školou dodržují pokyny 
pedagogického dohledu, dopravní předpisy a pravidla pro přepravu cestujících.  

 

 Za chování dětí ve volném čase odpovídají zákonní zástupci žáka.  
 

 Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen ihned ztrátu oznámit vyučujícímu. Obdobně 
je žák povinen ihned ohlásit každé zranění, k němuž dojde na území školy v době 
vyučování.  
 

 Škola má vypracovaný program prevence sociálně-patologických jevů, který je 
závazný pro všechny učitele. Škola vede žáky ke zdravému životnímu stylu, 
osobnostnímu a sociálnímu rozvoji a k rozvoji jejich sociálně komunikativních 
dovedností. Preventivní program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti 
forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a 
spolupráci se zákonnými zástupci žáků. 
 

 Při podezření na intoxikaci žáka pedagog neprodleně informuje zákonného zástupce 
žáka a nastalou situaci s ním řeší osobně.  

 
Rozmístění stálých lékárniček:  
 
 a) ředitelna  



VI. Podmínky zacházení s majetkem školy   

 Poškozování školního majetku (grafitti, ničení nábytku, učebnic a uč. pomůcek, 
osobních věcí jiných osob, zařízení toalet, sportovního zařízení, okrasných keřů apod.) 
je nepřijatelné. V takových případech bude vyzván rodič žáka k jednání o náhradě 
škody.  
 

 Krádeže, poškozování majetku žáků i školy, úmyslné plýtvání energiemi a spotřebními 
materiály a jiné majetkové přestupky jsou považovány za závažné porušení školního 
řádu.  
 

 Žák je povinen na jakýkoliv náznak vandalství, či jiného projevu asociálního chování ve 
svém okolí upozornit kteréhokoliv pedagogického pracovníka školy.  
 

 Veškerou audiovizuální techniku žáci používají pouze se svolením pedagoga a zachází 
s ní šetrně a správně. 
 

 Ve třídě je zakázáno házení věcmi (pomůcky, hračky, míč, …) – ochrana projektoru. 
   

VII. Hodnocení výsledků žáka  

 Při hodnocení kázně žáka se učitel řídí školním řádem, pravidly třídy a dalšími 
souvisejícími předpisy.  Úzce spolupracuje s dalšími učiteli, vedením školy, rodiči, 
příp. s jinými orgány a institucemi. Zásady pro hodnocení žáka jsou shodná ve škole i 
na akcích pořádaných školou.  

 

 Třídní učitel je zodpovědný za pravidelné informování rodičů /zákonných zástupců/ o 
prospěchu a chování žáka.  

 

 Pochvalu za celé pololetí uděluje učitel do žákovské knížky a do katalogového listu. 
Na vysvědčení se zapisuje pochvala pouze výjimečně, a to za mimořádné a 
společensky významné činy.  
 

 Prospěch žáka představuje v daném oboru souhrn návyků, dovedností, znalostí, 
přístupu k  předmětu, úroveň domácí přípravy, plnění svých povinností, organizaci 
vlastní práce, kvalitu výstupů z učiva, úroveň projektů, testů, zápisů z učiva, apod. 
K hodnocení tedy přistupuje učitel komplexně.   

 

 Žák přichází na výuku připravený, vybavený učebními pomůckami, učebnicemi, 
psacími a dalšími potřebami podle pokynu vyučujícího. Není-li dostatečně připraven 
k výuce, není schopen kvalitně pracovat a nemůže být dobře ohodnocen.   

 

 Žák přináší vypracované domácí úkoly. Jeho sešity jsou čisté a obalené, žáci z nich 
nevytrhávají listy. Kriteria pro hodnocení domácích úkolů a sešitů stanovuje vyučující 
na začátku školního roku a seznamuje s nimi žáky, resp. rodiče. Podle těchto kritérií 
postupuje při hodnocení domácích úkolů a sešitů. Vyučující umožní žákům používat 



poznámkový sešit, který bude žák využívat podle svých potřeb a který nebude 
zahrnut do hodnocení sešitů.  
 

 Učitel je povinen ohodnotit každého žáka známkami /slovním hodnocením do 
žákovské knížky, zpravidla měsíčně i čtvrtletně. (Na konci I. a II. pololetí je žák 
hodnocen slovně na vysvědčení). 

 

 Významné údaje pro hodnocení žákova prospěchu  poskytují výsledky písemných 
prací a ústního zkoušení, v nižších ročnících se hodnocení žáka opírá o projev žáka ve 
vyučování, jak písemný, tak i ústní. Dále jsou to v 5. ročníku i výsledky komerčních 
SCIO/ SCATE testů.  

 

 Při klasifikaci postupuje učitel podle kritérií pro slovní hodnocení, přičemž má na 
zřeteli individuální možnosti žáka a pravidlo komplexnosti při jeho hodnocení. 
    

 Jestliže je žák z výuky některého předmětu v 1. nebo v 2. pololetí uvolněn (podle § 50, 
odst. 2 školského zákona) vyplní se na vysvědčení UVOLNĚN. Nelze-li žáka 
z některého předmětu hodnotit (§ 52, odst. 2 a 3 školského zákona) vyplní se na 
vysvědčení NEHODNOCEN. Důvody pro uvolnění nebo nehodnocení žáka se uvedou 
ve školní matrice. 

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně: 

stupeň 

 

sledovaná oblast / kritéria 

očekávaný výstup –
požadovaná úroveň 

samostatnost osobní přístup žáka 

Výborný 

žák splnil zadání bez 
chyby nebo jen s 
drobnými nedostatky 

 

žák pracuje samostatně 

 

žák je aktivní, 
projevuje zájem, na 
vyučování je 
pravidelně připraven 

Chvalitebný 

žák splnil zadání s 
drobnými nedostatky 
nebo chybami 

 

žák pracuje samostatně 
s občasnou podporou 

 

žák je často aktivní, 
většinou projevuje 
zájem, na vyučování 
bývá připraven 

Dobrý 

žák splnil zadání s 
chybami nebo 
nedostatky 

 

žák pracuje s podporou 

žák bývá aktivní, občas 
projevuje zájem, na 
vyučování je převážně 
připraven 

Dostatečný 

žák splnil zadání se 

závažnými chybami 

nebo nedostatky 

 

žák pracuje s trvalou 

podporou a pomocí 

 

žák je převážně 
pasivní, 

projevuje minimální 
zájem, na vyučování 
bývá zřídka připraven 



Nedostatečný žák nesplnil zadání 
žák samostatně 
nepracuje 

žák je pasivní, bez 
zájmu, na vyučování 
není připraven 

Kritéria pro širší slovní hodnocení: 

Širší slovní hodnocení by mělo srozumitelně popsat požadovanou úroveň očekávaných 
výstupů, samostatnosti a osobního přístupu žáka v souladu s tabulkou kritérií pro jednotlivé 
klasifikační stupně. Mělo by obsahovat motivaci a rady pro další zlepšení žáka.  

Celkové hodnocení 

 Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

 prospěl(a) s vyznamenáním 

Žák prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním 
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – 
chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním 
vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi 
dobré, v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a 
klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 1 písm. e) 

 prospěl(a) 

Žák prospěl, není-li  v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo 
odpovídajícím slovním hodnocením. 

 neprospěl(a) 

Žák neprospěl, je-li  v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo 
odpovídajícím slovním hodnocením. 

Hodnocení výsledků vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 U žáka se speciálními vzdělávacími potřebami se při jeho hodnocení přihlédne k 
charakteru postižení nebo znevýhodnění a doporučení speciálně pedagogického odborníka.  

Postup žáka do dalšího ročníku 

 Do vyššího ročníku postupuje žák, který při celkové klasifikaci na konci druhého 
pololetí nebo při opravných zkouškách dosáhl stupně hodnocení alespoň "prospěl". 

 Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny hodnotit na konci prvního pololetí, určí 
ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být 
provedena nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit 
žáka ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí neklasifikuje. 



 Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny hodnotit na konci druhého pololetí, určí 
ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být 
provedena nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do té doby žák navštěvuje 
podmíněně nejbližší vyšší ročník. Žák, který nemohl být ze závažných objektivních, zejména 
zdravotních důvodů klasifikován ani v náhradním termínu, opakuje ročník. 

 Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech 
povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů 
výchovného zaměření stanovených RVP a předmětů, z nichž byl uvolněn,  pokud mu nebylo 
povoleno opakování ročníku podle § 52 odstavce 6 školského zákona. Do vyššího ročníku 
postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval 
ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval 
ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

 Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního 
nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení 
prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat 
ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném 
předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo 
krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od 
doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

 V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení 
chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v 
daném předmětu ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků 
vzdělávání žáka stanovených podle § 30 odst. 2. V případě zjištění porušení těchto pravidel 
ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení 
výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů 
ode dne doručení žádosti. Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného 
zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z 
vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval 
ročník. 

 Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím ředitel, 
jmenuje komisi krajský úřad. Komise je tříčlenná; tvoří ji předseda, kterým je zpravidla 
ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel, jímž je zpravidla vyučující daného 
předmětu, a přísedící učitel. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální 
zkoušce se pořizuje protokol. 

 Výsledek přezkoušení sdělí ředitel školy prokazatelným způsobem zákonnému 
zástupci žáka. Není-li možné žáka pro jeho nepřítomnost v tomto termínu přezkoušet, 
ředitel školy nebo krajský úřad stanoví nový termín k přezkoušení. Výsledek přezkoušení 
nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Vykonáním přezkoušení není dotčena 
možnost vykonat opravnou zkoušku.  

 Žáci, kteří dosud neopakovali ročník a kteří na konci druhého pololetí neprospěli 
nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají 
opravné zkoušky. 



 Žák koná opravné zkoušky do konce příslušného školního roku. Termín stanoví ředitel 
školy. Nemůže-li se žák z vážných důvodů dostavit k opravným zkouškám, umožní mu 
ředitel školy vykonání opravných  zkoušek  nejpozději do 15. září; do té doby navštěvuje 
podmíněně nejbližší vyšší ročník. Žák může v jednom dnu skládat pouze jednu opravnou 
zkoušku. 

 Nedostaví-li se žák k opravným zkouškám ve stanoveném termínu bez odůvodněné 
omluvy, klasifikuje se v předmětu, z něhož měl vykonat opravnou zkoušku, stupněm 
nedostatečný. 

 Opravné zkoušky jsou zkoušky komisionální. 

 

Záležitosti ve věci opravných zkoušek upravuje § 53 zákona č. 561/2004. Záležitosti 
komisionálního přezkoušení upravuje  § 52 zákona č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů. 
  

 

 

VIII. Výchovná opatření 

 

 Třídní učitel i ostatní vyučující jsou povinni včas a prokazatelným způsobem 
informovat rodiče o zhoršujícím se stavu v kázni žáka a plnění jeho povinností, včas 
iniciovat setkání s rodiči, informovat další vyučující, výchovného poradce, případně vedení 
školy. Učitel nepodceňuje preventivní funkci výchovného působení.  
 

 Výchovnými opatřeními se rozumí pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. 
 

 Ředitel školy může žákovi udělit pochvalu nebo jiné ocenění na základě vlastního 
rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby po projednání 
v pedagogické radě za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný 
nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci. 
 

 Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu 
ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné 
ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déle trvající úspěšnou práci.  
 

 Třídní učitel seznámí třídu se školním řádem vždy na začátku školního roku nebo při 
jeho aktualizaci. 
 

 Za drobná porušení školního řádu jsou považována: nepřezouvání, pozdní příchod do 
hodiny, návštěva web. stránek s nevhodnými  tématy (násilí, sex, terorismus, rasismus…), 
vykřikování, zapnutý mobil v hodině, omezování okolí (křik, běhaní, apod.), vulgarity, drzost 
(dle posouzení učitelem), lež (dle posouzení učitelem) 
 

 Za závažná porušení školního řádu jsou považována: podnapilost, kouření, jiná 
intoxikace, šikana, podvod (falšování podpisu, přepisování známky v ŽK, apod.), 



neomluvené hodiny, úmyslné ničení majetku, úmyslné ublížení na zdraví, krádež, recidiva, 
drzost (dle posouzení učitelem), lež (dle posouzení učitelem) 
 

 Za drobná porušení školního řádu lze žákovi uložit napomenutí třídního učitele. 
 

 Za opakovaná drobná porušení školního řádu lze žákovi uložit důtku třídního učitele. 
 

 Za závažná porušení školního řádu lze žákovi uložit důtku ředitele školy. 
 

 Sníženou známku z chování lze udělit žákovi v případech opakovaného agresivního 
chování (šikana) nebo po vyčerpání výchovných opatření. 
 

 V případech trvajícího drobného porušování školního řádu nebo závažného 
porušování školního řádu škola doporučí zákonným zástupcům žáka návštěvu příslušného 
poradenského zařízení. 

 
 

IX.  Závěrečná ustanovení 

 

 Seznámení se Školní řádem a jeho dodržování je závazné pro zaměstnance školy.   
 

 Tento Školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 
1.12.2018. 
 

 O vydání a obsahu Školního řádu informuje škola zákonné zástupce a zveřejní ho na 
viditelném místě. 

 
 
 
V Lukové  dne 1. 11. 2018 
 

                                                                                                      Mgr. Eva Šaršonová 
                                                                        Ředitelka školy 


