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Vnitřní předpis Ustanovení ředitelky školy k zajištění organizace ve škole podporuje školní řád. 

Toto ustanovení bylo chváleno na pedagogické radě dne 22. 1. 2020. 

Ustanovení nabývá účinnosti od 1. 2. 2020. 

Problematika mobilních telefonů, energetických nápojů: Toto téma řešeno se zástupci Spolku rodičů. Oporou přijmutí tohoto 

ustanovení je výsledek dotazníkového šetření, kde většina zákonných zástupců vyjádřila písemně svůj souhlas s tímto přijatým 

opatřením. S tímto ustanovením rovněž seznámeni zřizovatel Město Nová Bystřice a školská rada. 

 

Všichni žáci byli prokazatelně seznámeni s obsahem tohoto ustanovení, které je pro všechny zúčastněné strany závazné. 

Zákonní zástupci obdrželi informaci účinnosti tohoto ustanovení. 

Ustanovení je zveřejněno na webových stránkách školy: www.zs.novabystrice.cz/dokumenty 

 

 



V tomto ustanovení jsou uvedena některá další práva a povinnosti osob 

 podílejících se na výchovně vzdělávacím procesu:   

 

 
I. Žáci: 

 

 slušným způsobem mohou podávat podněty k chodu školy tak, aniž by bylo narušeno klidné  

a bezpečné prostředí všech zúčastněných stran; 

 mohou se účastnit zasedání školního parlamentu;  

 mají nárok na bezplatné zapůjčení učebnic na daný školní rok;  

 mohou požádat po vzájemné dohodě o pomoc vyučujícího, případně o konzultaci, či poradenskou 

pomoc školy (zvláště po absenci způsobené nemocí či vážnou rodinnou situací); 

 chovají se tak, aby neohrožovali bezpečné prostředí a klid na práci všech zúčastněných stran; 

 zachovávají stanovený postup při vyjadřování svých podnětů k výchově vzdělávacímu procesu  

a chodu školy; 

 jsou před zahájením vyučování v učebně připraveni na výuku nejdéle v 07:55 hodin; 

 jsou včas a dle pokynů vyučujících připraveni na každou vyučovací hodinu, včetně pomůcek  

a domácích úkolů; 

  pobývají pouze v areálu školy a neopouštějí ho bez vědomého souhlasu vyučujícího; 

  nakládají se zapůjčenými učebnicemi a dalším majetkem školy tak, aby nedošlo k jeho poškození 

(v případě poškození je žák povinen uhradit vzniklou škodu, znehodnocená učebnice do 3 let od 

jejího pořízení bude zaplacena v plné výši a stává se žákovým majetkem); 

  informují okamžitě a neprodleně pedagogického i nepedagogického pracovníka  

o výskytu rizikového chování, sociálně patologických jevů, ničení školního majetku; 

  nahlásí okamžitě školní úraz vyučujícímu (na pozdější oznámení nebude brán zřetel); 

  po své absenci si učivo doplní, a to nejdéle do 3 dnů; 

  aktivně absolvují minimálně 70% vyučovacích hodin daného předmětu v pololetí; 

  vypracovávají zadané úkoly, aktivně se zapojují do projektů školy (třídy), což ovlivňuje 

formativní hodnocení žáka z daného předmětu; 

 neruší ostatní při práci a neohrožují je na zdraví; 

  nepoužívají mobilní telefony při výuce, ty jsou vypnuté a uložené ve školních taškách (výjimka 

může nastat jen se souhlasem vyučujícího), v případě porušení bude mobilní telefon uložen ve 

školním trezoru a předán proti podpisu pouze zákonnému zástupci); 

 nepořizují a nevynášejí audio a videozáznamy bez souhlasů pedagogických pracovníků; 

  bezdůvodně nepožadují odchod na toaletu či se nedožadují pitného režimu v době výuky; 

  nekonzumují ve škole alkohol, ani energetické nápoje (včetně nealkoholických nápojů typu 

nealkoholického piva); 

 nenosí do školy cigarety, další jiné drogy, nebezpečné předměty, zbraně, hračky aj.; 

 nezacházejí s interaktivní tabulí a jinými školními pomůckami bez přímého souhlasu 

a pokynů vyučujícího; 

 nevstupují do prostoru školy, který je výhradně určen zaměstnancům; 

 vstupují do pouze do své kmenové třídy, do jiných učeben jen se souhlasem vyučujícího,  

o přestávkách nesmí vcházet do cizích tříd; 

 v relaxačním koutu v 2. poschodí se chovají dle nastavených pravidel a pokynů vyučujících; 

 mají své mobilní telefony v areálu školy zcela vypnuty a zamčeny ve svých osobních skříňkách 

v přízemí školy a to po celou dobu výuky i všech přestávek. Prostor osobních skříněk žáků je 

monitorován a zabezpečen. Za uzamykání skříňky a nošení klíče si zodpovídají sami žáci. Žáci 

byli seznámeni s postupem při zapomenutí nebo ztrátě klíče od skříňky.  

Žáci smí použít svá mobilní zařízení v areálu školy jen se souhlasem vyučujícího. 

 

 

II. Zákonní zástupci: 

 



 účastní se třídních schůzek; 

 informují školu osobně či telefonicky o změnách zdravotního stavu žáka a o důvodu jeho 

nepřítomnosti v daný den, nejpozději do 3 dnů od vzniklé absence. 

Pokud tak nebude neučiněno, předloží zákonný zástupce lékařskou zprávu.  

Absenci nelze omluvit zpětně.  

15 neomluvených hodin řeší výchovná komise školy, 25 neomluvených hodin řeší OSPOD, státní 

zastupitelstvo – škola má ohlašovací povinnost; 

  dohlížejí na domácí přípravu svého dítěte; 

 zajistí, aby dítě mělo všechny pomůcky související s výukou a učivo po ukončené absenci 

doplnilo; 

  projednávají hierarchicky záležitosti týkající se výuky a chování žáků v pořadí: třídní učitel, 

výchovný poradce, školní metodik prevence, vedení školy; 

 

III. Učitelé: 

 

 mají právo na klidnou a bezpečnou práci; 

 mohou volit různé edukační prostředky vycházející z platné verze ŠVP; 

  naplňují schválený ŠVP ZV; 

  reflektují momentální zdravotní stav žáka, o kterém byli informováni zákonným zástupcem; 

  zajišťují ochranu a bezpečí všech žáků školy a vytvářejí motivující prostředí pro výuku; 

  poskytují po předchozí dohodě s žákem nebo se zákonným zástupcem konzultaci; 

  nabízejí po předchozí domluvě zákonným zástupcem i žákem poradenskou pomoc  

a podporu; 

  zachovávají mlčenlivost o všech informacích, dodržují zásady podporující GDPR; 

  vypracují zápis z osobního jednání se zákonným zástupcem a předají mu kopii tohoto zápisu; 

  sledují webové stránky školy; 

  využívají aktivizující metody a formy práce, přemýšlejí nad vhodným individuálním přístupem 

k žákům a jejich diferenciaci, pracují s osobním maximem každého žáka; 

 při hodnocení žáka využívají sumativního i formativního hodnocení, využívají slovního hodnocení 

a vedou žáky k sebehodnocení.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  


