
    Základní škola a mateřská škola Holubice, okres Vyškov,
příspěvková organizace, Holubice č.20, 683 51 Holubice, IČO 71005013
tel. a fax 530 333 633 ,mobil 733 386 077, e-mail: reditelka@zsholubice.cz

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY HOLUBICE

Je právní norma, která upravuje chod školy, určuje pravidla pro jednání žáků, ve vymezených 
oblastech i rodičů, pokrývá všechny důležité oblasti v činnosti školy a ve svém obsahu 
respektuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání, platné vyhlášky a pokyny MŠMT a Úmluvu o právech dítěte. Je 
přizpůsoben podmínkám Základní školy Holubice.

1.  Školní řád upravuje:

a) podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a
      podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 
b) provoz a vnitřní režim školy
c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
d) podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků
e) povinnosti učitelů školy

2.   Součástí školního řádu jsou pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
(klasifikační řád)

3.    Se školním řádem byli prokazatelně seznámeni:

a)   žáci školy na začátku školního roku
b)   zaměstnanci školy na pedagogické radě a provozní poradě
c)   školská rada
d)   zákonní zástupci žáků prostřednictvím třídních schůzek
e) subjekty/orgány dle předchozích písmen po provedení změn

ad  1.a)
      Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o 
       pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Žák má právo:

 na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu hodin a školské služby podle školského 
zákona č. 561/2004 Sb.

 na odpočinek a volný čas, dodržování základních psychohygienických podmínek
 na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho 

duchovní, morální a sociální rozvoj



 na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně 
ovlivňuje jeho morálku

 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. Jeho názorům musí být dána náležitá váha. Žák má sdělit svůj 
názor třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím nebo ředitelce školy

 na pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu
 na zvláštní péči v případě onemocnění, zdravotního postižení
 na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání
 na účast v zájmových kroužcích organizovaných školou
 na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, na 

ochranu před sociálně patologickými jevy, na ochranu před kontaktem s narkotiky a 
psychotropními látkami, na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání

  na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na 
svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování 
základních psychohygienických podmínek

 na život a práci ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivin ze školního
prostředí v rámci možností školy

 na informace a poradenskou pomoc školy týkající se vzdělávání
 na bezplatné zapůjčení učebnic, užívání pomůcek, zařízení a vybavení školy (žáci 1. 

ročníku dostávají učebnice a školní potřeby v hodnotě 200,- Kč zdarma)

Povinnosti žáků:

 Žáci jsou povinni řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat.
 Jsou povinni nosit do školy pomůcky, učebnice a žákovskou knížku.
 Žák je povinen dávat si na svoje věci pozor.
 Jsou povinni dodržovat školní řád a předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti,

s nimiž byli seznámeni.
 Žáci jsou povinni plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu 

s právními předpisy a školním řádem
 Žáci jsou povinni připravovat se na vyučování, včetně plnění zadaných domácích 

úkolů.
 Na vyučování přicházejí včas, aby si stačili připravit potřebné pomůcky před začátkem

každé vyučovací hodiny.
 Do školy chodí slušně oblečeni a upraveni, přiměřeně svému věku.
 Dodržují zásady slušného a kulturního chování. Zdraví všechny zaměstnance školy a 

jiné dospělé osoby pozdravem „Dobrý den“. Ve styku s pracovníky školy používají 
žáci oslovení „Paní učitelko, paní školnice“ apod.

 Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují nevhodně průběh vyučovacích hodin.
 Do školy a na činnosti organizované školou nesmí žáci nosit věci, které by mohli 

způsobit úraz, ohrozit zdraví, ohrožovat mravní výchovu žáků a věci, které by mohly 
rozptylovat pozornost žáků při vyučování.

 Nesmí nosit cenné předměty, které nejsou potřebné k výuce a větší obnosy peněz. 
Pokud tak musí učinit (např. placení stravného, úhrada výletu, atd.) jsou žáci povinni 
požádat třídního učitele o jejich bezpečné uschování během vyučování. Věci, které 
nejsou potřebné k výuce, nosí žák na vlastní nebezpečí a jejich ztráta nebude hrazena.



 Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě ohlásí tuto skutečnost vyučujícímu nebo 
učiteli, který koná dozor a také třídnímu učiteli.

 Žáci jsou povinni dodržovat zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových 
látek. Pití alkoholických nápojů a kouření je žákům ve škole a při činnostech 
organizovaných školou zakázáno.

 Žákům není dovoleno žádným způsobem šikanovat spolužáky a vnášet do života školy
jakékoliv projevy rasismu. V případě nedodržení této povinnosti budou vůči žákovi 
uplatněna výchovná opatření podle klasifikačního řádu školy.

 Žák je povinen upozornit třídního učitele nebo další pedagogické pracovníky na 
šikanování sebe či na zjištěné šikanování svých spolužáků.

 Žáci jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování, dbát na dobré občanské soužití
tak, aby dělali čest sobě i škole.

 Jsou zodpovědní za svoje studijní výsledky a chování.
 Pomáhají podle svých možností slabším a nemocným spolužákům a chovají se 

ohleduplně k těm, kteří jsou během školní docházky krátkodobě handicapováni.
 Žáci mají oznamovací povinnost – na začátku školního roku nebo v jeho průběhu 

oznámí třídnímu učiteli jakoukoliv změnu v osobních údajích svých i zákonných 
zástupců (změna příjmení, bydliště, čísla telefonu)

 Žákům je zakázáno jakkoliv používat v budově školy mobilní telefony nebo jiná 
elektronická zařízení (např. tablet, smart watch, a jiné) bez předchozího výslovného 
souhlasu pedagogického pracovníka, s výjimkou jejich používání v nezbytném 
rozsahu ze zdravotních důvodů. Při porušení těchto povinností bude žákovi mobil 
a/nebo jiné elektronické zařízení odebráno a vráceno zákonnému zástupci žáka.

 Vzhledem k tomu, že mobilní telefon není v žádném případě považován za pomůcku 
potřebnou k vyučování, nosí ho žák na vlastní nebezpečí a jeho ztráta nebude 
vyšetřována ani hrazena.

 Do školní jídelny odcházejí žáci až po skončení vyučování.
 Ve školní jídelně jsou žáci povinni dodržovat pravidla slušného chování a stolování. 

Řídí se pokyny pracovnice jídelny a dospělých osob.
 Při porušení povinností stanovených školním řádem může být podle závažnosti tohoto 

porušení žákovi uloženo kázeňské opatření (napomenutí třídního učitele, důtka 
třídního učitele, důtka ředitele školy)

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu 
nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény 
podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost nadpoloviční většiny 
žáků z nejméně jedné třídy, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním 
způsobem. Formu, způsob a podmínky poskytování distanční výuky určí ředitel školy.

Žáci jsou povinni vzdělávat se distančním způsobem a plnit úkoly zadané příslušnými 
pedagogickými pracovníky.



Zákonní zástupci žáků:

Práva:

 Mají právo informovat se o prospěchu a chování svého dítěte u vyučujících a třídních 
učitelů na třídních schůzkách nebo v hovorových hodinách. Po předchozí domluvě 
kdykoliv během školního roku, telefonicky. Není dovoleno narušovat v této 
souvislosti vyučování.

 Mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí 
vzdělávání jejich dětí, vznášet připomínky a podněty k práci školy u třídních učitelů, 
vyučujících nebo vedení školy (ústně či písemně), popř. Školské rady.

 Volit a být voleni do školské rady
 Mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se 

vzdělávání a chování svých dětí.
 Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení může do 3 

pracovních dnů požádat o přezkoumání výsledků hodnocení. 
 Mají právo být třídními učiteli nebo vedením školy prokazatelným způsobem 

informováni o výchovných opatřeních.

Povinnosti:

 Jsou povinni zajistit, aby žák docházel řádně do školy, sledovat docházku svých dětí 
do vyučování a v případě odůvodněné nepřítomnosti je řádně a včas omlouvat. 
Zákonný zástupce žáka je povinen v žákovské knížce písemně doložit důvody 
nepřítomnosti žáka (Zákon 561/2004 Sb.§50). Za řádnou docházku svých dětí do 
školy jsou zodpovědní.

 O absenci žáka v prezenční a/nebo v distanční výuce jsou povinni  školu informovat, 
nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, lze i telefonicky.

 Na vyzvání ředitelky školy jsou povinni osobně se zúčastnit projednání závažných 
otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka.

 Jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží žáka
nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 Jsou povinni oznámit škole údaje podle zákona 561/2004 Sb., §28 odst.2 a 3 a další 
údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny 
v těchto údajích.

 Jsou povinni uhradit každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, 
spolužáka, učitelů či jiných osob, které žák způsobil.

ad 1.b)
      Provoz a vnitřní režim školy

 Provoz školy je v době od 7.40 do 16,00 hodin.
 Škola je pro vstup žáků otevřena od 7.40 hodin do 8.00 hodin. V případě nepříznivého

počasí jsou žáci vpuštěni do školní budovy dříve.
 Do školy žáci vstupují hlavním vchodem, který také používají při odchodu. O 

přestávkách a v době vyučování je zakázáno opouštět budovu bez souhlasu učitele.



 Při vstupu do školy se žáci v šatnách přezouvají do zdravotně vhodných a bezpečnosti 
odpovídajících přezůvek. Při odchodu ze školy si přezůvky nechají v šatnách.

 O přestávkách se mohou pohybovat po budově školy, dodržují pravidla slušného a 
ohleduplného chování a pravidla bezpečnosti.

 Do šatny na hodinu TV odcházejí koncem přestávky. Na vyučujícího čekají před 
šatnou, teprve s ním odcházejí do sportovní haly nebo na  hřiště.

 Do sportovní haly vstupují žáci po přezutí do vhodné sportovní obuvi. Po skončeném 
vyučování odcházejí žáci do šaten pod vedením učitele. Pokud se nestravují ve školní 
jídelně, opustí neprodleně školní budovu.

 Udělá-li se žákovi během vyučování nevolno, nesmí sám opustit školní budovu. 
Prostřednictvím třídního učitele nebo jiného vyučujícího bude vyrozuměn jeden 
z rodičů a po domluvě s ním žák vyčká jeho příchodu.

 O velké přestávce si mohou žáci zakoupit mléko a další mléčný produkt.
 Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací 

hodině se zařazuje přestávka v délce 15 minut (nejméně). Přestávka mezi dopoledním 
a odpoledním vyučováním trvá 50 minut (nejméně). V případech hodných zvláštního 
zřetele jsou zkráceny některé desetiminutové přestávky na nejméně 5 minut a 
přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na nejméně 30 minut. Při 
zkracování přestávek ředitel školy přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků.

 Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená - v 
šatnách a ihned odcházejí do učeben. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten 
povolen pouze se svolením vyučujícího.   

 Vstup jiných osob než žáků a zaměstnanců školy do budovy školy se řídí pokyny 
ředitele školy.   

Režim při akcích mimo školu

1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje 
vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým 
pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým 
pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 

2. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo 
místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným 
vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým 
potřebám žáků. 

3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu 
zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto 
počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 
ředitel školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou 
akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména 
s ohledem na zajištění BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu 
práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména doprovázejících 
osob.

4. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro 
shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující 



pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou 
shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na 
předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení 
akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků a to 
zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací.

5. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí 
pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi 
doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, 
lyžařské kursy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci 
předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se účastníci akce řídí vnitřním řádem 
tohoto zařízení.      

6. Pokud škola zařadí do školního vzdělávacího programu základní plaveckou výuku, 
uskutečňuje ji v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin celkem během prvního stupně. Do 
výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, školy v přírodě, atd. Těchto 
aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole 
písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho roku. 

8. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně 
hodnocení na vysvědčení. 

9. Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže
a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. 
V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.

Docházka do školy:

 V případě prezenční výuky se žák účastní vyučování podle stanoveného rozvrhu 
hodin, 

 V případě poskytování distanční výuky se žák účastní výuky dle pokynů ředitele 
školy.

 Rodiče neprodleně informují školu o absenci žáka na prezenční a/nebo absenční 
výuce (omluvit žáka lze i telefonicky), písemně potvrdí nepřítomnost nejpozději 
do tří kalendářních dnů po ukončení absence.

 V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě a po skončeném 
vyšetření se vracejí do vyučování, pokud lékařem nebyla nařízena domácí léčba.

 V odůvodněných případech má škola právo vyžadovat na omluvu nepřítomnosti 
žáka lékařské potvrzení.

 V odůvodněných případech (zdravotní pobyty v době školního vyučování, rodinné 
důvody apod.) může být žák uvolněn ze školního vyučování. Na základě písemné 
žádosti uvolní žáka na jeden den třídní učitelka, na delší dobu ředitelka školy.



ad 1.c)
        Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

 Žáci dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo školu. Při každém 
svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Žáci jsou povinni chránit své 
zdraví i zdraví svých spolužáků a pracovníků školy.

 Žákům je zakázáno do školy a na činnosti organizované školou nosit jakékoliv 
nebezpečné a zdraví ohrožující látky, jako např. chemikálie, zbraně, výbušniny a
jiné nebezpečné látky.

 Žákům není dovoleno v žádném případě manipulovat s elektrickými zařízeními, 
el. vypínači, zásuvkami, el. vedením a vodními hydranty.

 Žáci dodržují všechna pravidla bezpečného chování při manipulaci s PC ve 
třídách a školní družině, se kterými jsou seznámeni především na začátku a 
v průběhu školního roku.

 Bez dovolení nesmí otvírat okna. Tuto činnost dělají pouze pověření žáci za 
dozoru učitele.

 Žákům není dovoleno lézt po oknech a vyklánět se z nich, vyhazovat z oken 
jakékoliv předměty.

 Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na 
chodbě, při tělesné výchově i při všech ostatních činnostech, které jsou 
organizovány školou, je žák povinen ihned ohlásit svému učiteli nebo někomu 
z vyučujících. Záznam o šetření lékařem neprodleně odevzdá ve škole.

 Pravidla bezpečnosti platí i při všech akcích organizovaných školou. Vyučující 
přebírá dozor nad žáky 15 minut před začátkem akce, po jejím skončení dozor 
končí.

 Žákům je zakázáno ve škole a přilehlém okolí školy kouřit, pít alkoholické 
nápoje a držet, distribuovat a užívat jakékoliv návykové látky.

 Za porušení kteréhokoliv z výše uvedených bodů může být žák kázeňsky 
potrestán.

ad 1.d)
   Zacházení s majetkem školy

 Žáci jsou povinni zacházet šetrně s učebnicemi, pomůckami a dalším majetkem 
školy, V případě svévolného poškození nebo zničení věci jsou povinni 
prostřednictvím svých zákonných zástupců škodu nahradit.

 Žáci jsou povinni udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří 
zařízení třídy a školy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou.

ad 1.e)
   Povinnosti učitelů

 Na začátku školního roku promyslí na základě stavu třídního kolektivu cíle, 
podle nichž provádí denní soustavnou výchovu se žáky.

 Seznámí žáky se školním řádem a režimem školy.
 Věnuje soustavnou pozornost zdravotnímu stavu žáků, vlivu rodinného prostředí

na prospěch a chování žáků. O závažných skutečnostech informuje ostatní 



vyučující, zejména o závěrech lékařských vyšetření a nálezech z pedagogicko 
psychologických poraden.

 Koordinuje ve třídě veškerou výchovnou činnost žáků tak, aby nedocházelo 
k jejich přetěžování.

 Sleduje chování a prospěch žáků své třídy a usiluje o dodržování školního řádu. 
Dohlíží na stav učebnic, zařízení učebny, učebních pomůcek a zevnějšek žáků a 
činí opatření k nápravě nedostatků.

 Během roku se seznámí a jedná se všemi rodiči. Zhoršení prospěchu nebo 
chování jednotlivých žáků a jiná závažná opatření sděluje rodičům včas 
prostřednictvím žákovské knížky, na třídních schůzkách, dopisem, osobním 
pozváním do školy, návštěvou rodiny apod.

 Z vyučování uvolňuje žáka na základě písemné žádosti rodičů. Žádají-li rodiče o
uvolnění na více než jeden den, požádá třídní učitel o uvolnění ředitelku školy.

 Průběžně kontroluje zápisy v třídní knize a zajistí odstranění nedostatků.
 Odpovídá za vzhled učebny a její inventář. Na začátku školního roku převezme 

jako správce učebny její zařízení. Vzniklé závady, zvláště ty, které ohrožují 
bezpečnost žáků, neprodleně hlásí vedení školy, případně zajistí jejich 
odstranění. Dbá o aktualizaci výzdoby a její funkčnost. 

 Organizuje ve třídě žákovské služby a odpovídá za jejich činnost.
 Přesně eviduje a kontroluje absenci žáků. Od rodičů vyžaduje omluvení 

nepřítomnosti do 48 hodin, po skončené absenci vyžaduje nejpozději do tří dnů 
písemnou omluvenku v žákovské knížce.

 Zajistí, aby měl žák v žákovské knížce zejména následující údaje:
Jméno, adresu, telefonní číslo rodičů domů a do zaměstnání, název zdravotní 
pojišťovny, u které je žák přihlášen

 Do třídní knihy uvede telefon rodičů domů a do zaměstnání.
 1 x týdně kontroluje podpisy rodičů v žákovských knížkách
 Průběžně eviduje jakékoli změny v osobních údajích žáka, se závažnými 

skutečnostmi seznamuje ostatní pedagogy a vedení školy.
 Zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáka při výuce a činnostech, které přímo

souvisejí s výchovou a vzděláním. Při úrazu poskytnout žákovi nebo jiné osobě 
první pomoc, zajistit ošetření žáka lékařem. Úraz ihned nahlásit vedení školy a 
vyplnit záznam do knihy úrazů, popřípadě vyplnit předepsané formuláře. 
Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem 
nebo který se o úrazu dozvěděl první.

 Dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a 
bezpečnost osob nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění
budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech vedení školy.

 Před akcemi pořádanými mimo školu poučit žáky prokazatelným způsobem o 
bezpečnosti a chování (exkurze, výlety, ŠvP, vycházky,…)

 Sledovat zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informovat 
ihned vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán 
k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby.

 Dostavit se do školy nejméně 15 minut před zahájením své vyučovací či 
výchovné činnosti. Při pozdním příchodu má vyučující povinnost omluvit se 
ředitelce školy.

 Předem známou nepřítomnost hlásit včas ředitelce školy den předem, 
nepředvídanou týž den, ale ještě před začátkem vyučování, aby mohl být včas 



zajištěn zástup. Neprodleně předložit potvrzení lékaře o pracovní neschopnosti, 
popř. okamžitě odeslat poštou na adresu školy.

 Pravidelně a soustavně informovat rodiče žáka prokazatelným způsobem o jeho 
prospěchu a chování, informovat je o každém mimořádném zhoršení prospěchu 
žáka.

 Připravovat se pravidelně a pečlivě na vyučování. Dbát na pořádek a kázeň ve 
třídě, vést žáky k důsledné ochraně školního majetku. Zodpovídají za zdraví a 
bezpečnost žáků v době vyučování, při vycházkách, exkurzích i v době dozoru. 
V době vyučování ani o přestávkách nesmějí žáky posílat mimo školu 
k vyřizování svých soukromých záležitostí. Nesmějí používat tělesných trestů či
jiných nepedagogických trestů. Kázeňské přestupky žáků řeší každý vyučující 
ve svých hodinách sám, informuje o nich třídního učitele.

 Do vyučování nastupují učitelé včas, pomůcky si připravují v době mimo 
vyučování. Před zahájením vyučovací hodiny zapíší učitelé do třídní knihy 
probrané učivo (konkrétně), nepřítomné žáky, zkontrolují připravenost žáků na 
hodinu a pořádek ve třídě.

 Po skončení poslední vyučovací hodiny kontrolují pořádek ve třídě, uzavření a 
zajištění oken, vodovodního kohoutku a odvedou žáky do šaten.

 Učitelé určí službu a zkontrolují pořádek ve třídě při přechodu žáků do jiné 
učebny.

 Vyučující důsledně dbají na dodržování školního řádu ze strany žáků, i v době, 
kdy sami nevykonávají dozor.

 Vyučující, kteří mají ve své třídě PC síť, jsou povinni seznámit při první 
vyučovací hodině školního roku s řádem učebny. V případě nepřítomnosti žáka 
v této hodině tak učiní při jeho příchodu do školy.

 K vaření vody na nápoje používat pouze rychlovarnou konvici.
 Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem hodin žáka včetně školní 

družiny, zájmových kroužku a přestávek.

Povinnosti pedagogického dozoru

 Přidělení pedagogického dozoru jednotlivým vyučujícím zajišťuje vedení školy
dle potřeby a provozních podmínek školy.

 Dozor na chodbách začíná ráno 20 minut před zahájením vyučování, je 
prováděn o všech přestávkách podle rozvrhu dozorů, který je vyvěšen na 
chodbě a v ředitelně. Dozor končí po přestávce před poslední vyučovací 
hodinou. Pedagogický dozor dbá, aby žáci dodržovali školní režim a 
neporušovali zásady ukázněného chování (včetně WC).

 Dohlíží, aby se žáci ukázněně stěhovali do tříd.
 Je odpovědný za zdraví a bezpečnost dětí před vyučováním a o přestávkách, za

pořádek.
 Drobné závady v chování žáků řeší na místě, na závažnější přestupky upozorní 

třídního učitele, podle potřeby informuje o závažnějších přestupcích rodiče 
prostřednictvím žákovské knížky nebo jiným prokazatelným způsobem.

 Za řádný výkon dozoru odpovídají vyučující fyzickou přítomností. Procházejí 
učebny, přilehlé prostory a WC. V době dozoru nesmějí vykonávat jiné 
činnosti (např. oprava sešitů, příprava na vyučovací hodinu apod.) Pokud 
nemohou z jakýchkoliv důvodů dozor vykonávat, jsou povinni to předem 
oznámit vedení školy.



Závěrečná ustanovení

 Školní řád ZŠ Holubice je uložen v ředitelně školy. Pro potřebu žáků je 
školní řád k dispozici ve třídách.

 Se školním řádem jsou žáci seznámeni třídním učitelem vždy na počátku 
školního roku, rodiče na prvních třídních schůzkách ve školním roce. Podle
potřeby třídní učitel průběžně připomíná a projednává jednotlivé body 
školního řádu.

 Školní řád vstupuje v platnost 1.9.2012.
 Školní řád byl projednán ŠR.
 Školní řád byl projednán a schválen pedagogickou radou dne 29.8.2008.
 Součástí školního řádu je školní řád MŠ, vnitřní řád ŠD a  Pravidla pro 

hodnocení výsledků vzdělávání žáků

V Holubicích   29.8.  2012
Zpracovala:
Milena Vodičková

Znění účinné od 23.9.2020


