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ŠKOLNÍ  ŘÁD



Školní řád byl sestaven ředitelem školy. Schválila ho školská rada.
Školní řád je k dispozici na webových stránkách školy (www.zsnovabystrice.cz).
Školní řád je legislativní oporou ZŠ a MŠ Nová Bystřice vycházející z platné školské
legislativy – dle zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, z platné verze ŠVP naší školy, včetně
Nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR), zákona č. 284/2020 Sb. a zákona č. 349/2020 Sb.

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků ve škole

a)  Žáci mají právo:

● na vzdělání a školské služby dle školského zákona;
● na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání;
● na svobodu myšlení, projevu a náboženství;
● zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni;
● vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich

vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající
jejich věku a stupni vývoje;

● informovat o změně svého zdravotního stavu;
● na ochranu před vlivy reklamy a propagace;
● na informace a poradenskou pomoc školy v náležitostech týkajících se záležitostí

dle školského zákona;
● na ochranu osobních údajů;
● využívat služby školní družiny za předpokladu dodržování vnitřního řádu ŠD;
● v době nastavené distanční výuky na škole požádat prostřednictvím svých

zákonných zástupců o nastavení jiných distančních forem práce, pokud dojde ze
strany zákonných zástupců k prokazatelnému doložení absence on-line prostředků
v rodině;

● být srozumitelně seznámen s přijatými hygienickými opatřeními vydanými pro
školská zařízení.

b)  Žáci mají povinnost:

● řádně docházet do školy nebo školského zařízení, účastnit se výuky podle rozvrhu
hodin, zodpovědně plnit úkoly související s výukou a řádně se vzdělávat;

● dodržovat školní řád, vnitřní předpisy školy a předpisy a pokyny školy k ochraně
zdraví a bezpečnosti ve škole i na akcích pořádaných školou;

● plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními
předpisy a školním řádem;

● chovat se tak, aby neohrožovali bezpečné prostředí a klid na práci žáků, učitelů,
dalších zaměstnanců a jiných osob;

● účastnit se akcí organizovaných školou, které jsou součástí ŠVP školy;
● být včas a dle pokynů vyučujících připraveni na každou vyučovací hodinu;



● pobývat pouze v areálu školy a neopouštět ho bez vědomého souhlasu
vyučujícího;

● při akcích školy se řídit předpisy a pokyny stanovenými pro tuto akci;
● účastnit se aktivně nastavené distanční výuky a využívat el. komunikace (školní

g-maily, Bakaláři);
● plnit v rámci nastavené distanční výuky zadané úkoly, sledovat pravidelně jejich

zadávání (Bakaláři, žákovské g-maily);
● dodržovat v celém areálu školy vládou stanovená hygienická opatření vydaná pro

školská zařízení;
● sledovat aktuální informace uveřejňované na webových stránkách školy

a v el. systému Bakaláři;
● v době prezenční výuky při vstupu do budovy školy vypnout mobilní telefon

a uložit ho do osobní skříňky (v monitorovaném prostoru v přízemí budovy).
V případě porušení zákazu je mobilní telefon umístěn do trezoru v ředitelně, kde
si jej vyzvedne zákonný zástupce žáka. Mobil si smí žák vzít do areálu školní
budovy a používat ho jen se souhlasem vyučujícího.

2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců žáků školy

a)  Zákonní zástupci mají právo:

● na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte ve škole;
● vyjadřovat se ke všem rozhodnutím školy a podávat podněty k výchovně

vzdělávacímu procesu (při podání podnětu postupují v pořadí: vyučující předmětu,
třídní učitel, výchovný poradce, školní metodik prevence, vedení školy);

● volit a být voleni do školské rady;
● na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte ve škole, informace budou

předávány v době konzultačních hodin nebo po domluvě s pedagogem mimo
vyučování;

● na informace a poradenskou pomoc školy v náležitostech týkajících se vzdělávání
podle školského zákona;

● na ochranu osobních údajů;
● využívat el. komunikace v systému Bakaláři.

b)  Zákonní zástupci mají povinnost:

● zajistit včasnou a řádnou docházku žáka do školy;
● dostavit se neprodleně do školy na výzvu ředitele školy nebo jím pověřené osoby

(zvláště v případech: zdravotní nezpůsobilosti žáka, ohrožení jeho zdraví či zdraví
jiného žáka, chování žáka neslučitelného se školním řádem, dlouhotrvajícího neplnění
školních povinností);

● informovat školu osobně či telefonicky o změnách zdravotního stavu žáka a důvodu
jeho nepřítomnosti v daný den, nejpozději do třech dnů od vzniklé absence.



Pokud tak nebude učiněno, předloží zákonný zástupce lékařskou zprávu;
● oznamovat škole osobní údaje pro školní matriku podle § 28 odst. 2 a 3 zákona

561/2004 Sb. a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo
bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích;

● podporovat zvolené metody a formy práce dítěte při distanční výuce z domova;
● informovat třídního učitele o absenci, či snížené úrovni digitální technologie

a digitálních prostředků (mobil, počítač, notebook, ipad, úroveň signálu domácího
prostředí atd.), které by negativně ovlivnily plnění nastavených úkolů v době distanční
výuky;

● omlouvat nepřítomnost dítěte v době distanční výuky z hodin označených za hodiny
on-line. Tuto omluvu dále zapsat do omluvného listu, který do 3 dnů po fyzickém
návratu do školy předloží žák svému třídnímu učiteli;

● dohlédnout na naplňování zadané práce formy on-line/off-line v době přijaté distanční
výuky;

● dodržovat v celém areálu školy přijatá hygienická opatření vlády vydaná pro školská
zařízení;

● sledovat a seznámit se s aktuálními informacemi uveřejňovanými na webových
stránkách školy a v el.systému Bakaláři.

3.  Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů mezi zaměstnanci školy
a žáky

● Všichni zaměstnanci školy dodržují školní řád a další vnitřní předpisy  školy.

● Všichni zaměstnanci školy respektují žákovu osobnost a jeho práva. Na druhé straně
od žáků vyžadují plnění jejich povinností.

● Všichni zaměstnanci školy poskytnou žákovi ochranu a pomoc v případě, že jsou
o to žákem požádáni. V ostatních případech postupují podle svého nejlepšího vědomí
a svědomí.

● Všichni pedagogičtí pracovníci jsou povinni poskytnout žákovi základní
poradenskou pomoc, zejména pak třídní učitelé, výchovný poradce a školní
metodička prevence.

● Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy se vždy
považují za závažné porušení povinností stanovených školním řádem.

● Žáci jsou povinni dodržovat zásady kulturního chování.
● Všichni pedagogičtí pracovníci se účastní třídních schůzek a konzultačních hodin.
● Zákonní zástupci a pedagogičtí pracovníci se vzájemně podporují a podle svých

schopností a možností spolupracují na výchově a vzdělávání žáků v souladu
s platnými právními předpisy a vnitřními pravidly školy.

● Případné spory a konflikty řeší věcně, bez emocí a nikdy přímo před žáky.
V případě potřeby vyhledají pomoc při řešení sporu u vedení školy.

● Žáci a jejich zákonní zástupci při podání podnětu k výchovně vzdělávacímu procesu
postupují v pořadí: vyučující předmětu, třídní učitel, výchovný poradce a školní



metodik prevence, vedení školy.
● Vzájemné vztahy vycházejí ze zásady vzájemné úcty, respektu, názorové

snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání.
● V době přijaté distanční výuky na škole všichni zaměstnanci využívají pro spojení

s žáky a jejich zákonnými zástupci nastaveného způsobu el. komunikace (Bakaláři,
školní gmaily, telefonické spojení, konzultační hodiny a ev. další předem vzájemně
dohodnutá spojení).

● Všichni zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat vládou stanovená přijatá
mimořádná hygienická vládní opatření pro školy.

● Celý pedagogický sbor je povinnen v době stanovené distanční výuky (z nařízení
KHS, vlády ČR) připravovat pro všechny žáky takový způsob distančních
výukových forem a metod práce, které vychází z manuálů MŠMT, školního řádu a
které budou umožňovat pokračování v naplňování učebních výstupů ŠVP pro daný
školní rok.

● Učitelé, žáci i zákonní zástupci berou na vědomí, že lze v době přijaté distanční
výuky žáky z takto zadané práce rovněž hodnotit (viz. Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání).

● V případě, že zákonný zástupce informuje učitele o absenci elektronických
technologií v rodině, které brání účasti na některých formách práce distanční výuky,
je učitel povinen nabídnout žákovi jinou formu práce, která může být rovněž
klasifikována a s kterou prokazatelně seznámí rovněž zákonné zástupce žáka.

4 . Provoz a vnitřní režim základní školy, žákovské služby

● Školní budova se otevírá: pro ŠD v 6.00 hodin, pro kroužky v 6.55 hodin, pro
dojíždějící žáky dle příjezdu autobusů, pro běžný provoz v 7.40 hodin. Školu odemyká
a zamyká školník nebo jím pověřená uklízečka, školní družinu vedoucí vychovatelka
nebo jí pověřená vychovatelka.

● Dohled v šatně mají ráno nepedagogičtí pracovníci. V 8.05 hodin se budova zamyká
a návštěvy vnějším telefonem kontaktují školníka. Budova se opět odemyká v 11.30
hodin, dohled mají opět nepedagogičtí pracovníci.

● Dohledy na chodbách z řad pedagogických pracovníků hlásí pohyb neznámé osoby po
budově vedení školy.

● Žáci si ukládají věci do uzamykatelných skříněk v šatnách a odcházejí do tříd.
Bezdůvodný vstup do šatny v průběhu dne je zakázán.

● Vyučování začíná v 8.00 hodin, přestávky trvají 10 minut, hlavní přestávka trvá 15
minut, polední přestávka trvá minimálně 30 minut. Na základě zájmu zákonných
zástupců škola zajišťuje v době polední přestávky dohled nad žáky.

● Ráno před vyučováním, během vyučování i při odchodu ze školy se žáci v prostoru
před hlavním vchodem do školy chovají klidně, nikoho neohrožují na zdraví a svým
chováním nesmí narušit provoz školy.

● Škola může na žádost zákonných zástupců uvolnit žáka – z jedné hodiny příslušný
vyučující, na jeden den až týden třídní učitel, na dobu delší ředitel školy. V případě



zdravotních problémů žáka v průběhu vyučování jej nelze pustit domů samotného.
● Přechod žáků do jiných učeben se uskutečňuje vždy těsně před koncem přestávky, to

platí pro všechny hodiny bez výjimky.
● Zákonní zástupci žáků i další návštěvníci školy se hlásí službě provozních

zaměstnanců u vchodu do šaten nebo telefonem školníkovi. Při skončení vyučování
čekají zákonní zástupci na své děti v šatně školy nebo venku, nikoliv před třídou.

● K příchodu do školy a odchodu domů slouží žákům i případným návštěvám výhradně
hlavní vchod. Výjimku mají pouze vyučující a školní družina, a to po projednání s ŘŠ.

● Vzhledem k odjezdu autobusů lze dojíždějícím žákům zkrátit v odůvodněných
případech odpolední vyučování. Zákonní zástupci podávají písemnou žádost. Žák si
zajistí doplnění učiva.

● Po skončení odpoledního vyučování odcházejí žáci za dohledu učitele do šaten
a okamžitě opouštějí areál školy.

Žákovské služby

● Činnost žákovských služeb organizuje a kontroluje třídní učitel. Služba dohlíží na
pořádek ve třídě. Případné závady na vybavení třídy hlásí třídnímu učiteli. Pokud do
pěti minut po zazvonění nepřijde vyučující na hodinu, hlásí tuto skutečnost v ředitelně
školy nebo některému z vyučujících.

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

a)  Předcházení úrazům, uložení prostředků první pomoci, kontakty pro
poskytnutí první pomoci ve škole

● Žáci jsou povinni při všech činnostech ve škole i při akcích mimo školu chránit své
zdraví i zdraví ostatních.

● Žáci jsou povinni řídit se řády odborných učeben, tělocvičny, školní družiny. Každý
pracovník školy je povinnen hlásit vedení školy veškeré závady na zařízení.

● V případě akutního ohrožení zdraví zajistí ve spolupráci s vedením školy náhradní
prostory pro výuku.

b)  Postup pro informování o úrazu

● Každý pracovník školy, který je informován o úrazu žáka, je povinen zajistit první
pomoc a neprodleně to oznámit zákonnému zástupci žáka a vedení školy. Žák je
dopraven k lékařskému ošetření zákonnými zástupci nebo jinou dospělou osobou.
Toto ustanovení platí i pro úrazy vzniklé při akcích konaných mimo školu.

● Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával



dohled nad žáky. V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, a to nejpozději do 24
hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.

c)  Prevence sociálně patologických jevů, prevence a řešení šikany ve škole

● Každý pedagogický pracovník důsledně řeší ve spolupráci se školní metodičkou
prevence, výchovným poradcem a vedením školy jakékoli náznaky násilí, šikany,
rasismu a užívání návykových látek dle metodického pokynu MŠMT.

● Za závažný přestupek vůči školnímu řádu se považuje takové jednání a chování
žáka, kterým se dopouští diskriminace, nepřátelství, fyzického násilí, omezování
osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií, znevažování
důstojnosti.

● Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové, omamné
a psychotropní látky a manipulovat s nimi. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá
návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým
zařízením.

● Při závažném porušení školního řádu je ředitelství školy povinno tuto skutečnost
hlásit sociálně právní ochraně dětí, příslušnému státnímu zastupitelství, Policii ČR.

d)  Prevence šíření infekčních nemocí

● Žák, který vykazuje akutní onemocnění, vyčká pod dohledem určeného pracovníka
příchodu zákonného zástupce nebo jiné jím pověřené osoby na určeném místě.

● Škola se řídí pokyny a doporučeními KHS, vlády ČR vzhledem k přijatým
hygienickým opatřením pro školská zařízení. Škola plní pokyny manuálů MŠMT ČR
vydaných za účelem řešení krizových situací.

6.  Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

● Žák zachází šetrně s učebnicemi a školními potřebami, udržuje své místo, třídu a
ostatní školní prostory v čistotě a pořádku.

● Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných
osob hradí rodiče žáka, který poškození prokazatelně způsobil.

● Ztráty nebo poškození věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli.
● Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí, za ztráty nezabezpečených věcí škola

nezodpovídá.
● Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce. Nenosí cenné věci, dále předměty,

které by mohly ohrožovat mravní výchovu žáků.
● Žáci nesmí do školy nosit střelné zbraně, nože a další předměty, které by mohly

ohrozit život, bezpečnost a zdraví žáků a zaměstnanců školy. Hodinky, šperky, apod.
mají neustále u sebe.



7. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád

Všichni žáci, zákonní zástupci a zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat školní  řád.

Seznámení žáků se školním řádem probíhá na začátku školního roku nebo bezprostředně po
příchodu nového žáka do školy. Zápis o seznámení se školním řádem provede třídní
učitel(ka) do třídní knihy. V případě nepřítomnosti žáka v době seznámení provede TU
seznámení v nejbližším možném termínu. Zápis TU a potvrzení žákem se provede stejným
způsobem.

Zákonní zástupci mají přístup k plnému znění školního řádu na webových stránkách školy
(www.zsnovabystrice.cz); školní řád je v tištěné podobě uložen v polici vedle kanceláře
ředitele školy.

Přílohy:

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání.

Školní řád byl projednán a schválen školskou radou dne: 12. 10. 2022

Školní řád nabývá účinnosti dne: 7. 11. 2022


