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Máme několik základních pravidel: 

-  Vstoupil jsi - pozdrav.  

-  Odcházíš - rozluč se.  

-  Chceš-li - řekni prosím.  

-  Dostaneš-li - řekni děkuji.  

-  Používej i ostatní "kouzelná" slova, která k sobě lidi přibližují.  

-  Nikomu neubližuj, nejsi slaboch, který si musí dokazovat svou sílu.  

-  Nenič. Co posloužilo tobě, poslouží i druhým.  

-  Netrap se. Zaklepej a vstup. Poděl se o všechny radosti i starosti.  

-  Važ si sám sebe, spolužáků i dospělých. Každý má svou cenu.  

-  Chraň vše, co chceš, aby jiní respektovali.  

-  Veškerá rozhodnutí týkající se tebe musí plně brát v úvahu tvůj nejlepší zájem. 

- Škola respektuje tvé právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství a 

přitom respektuje roli rodičů jako průvodců. 
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I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a pravidla 

vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole 

Práva žáků: 

- Právo na vzdělávání a školské služby podle Školského zákona. 

- Právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 

- Právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich  vzdělávání, 

přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich  věku a stupni 

vývoje. 

-  Právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v 

 záležitostech týkajících se vzdělávání podle Školského zákona. 

- Nedílnou součástí školního řádu je "Úmluva o právech dítěte".  

-  V případě jakéhokoli problému i v případě, že se žák cítí poškozen, má možnost se obrátit s 

 žádostí o řešení na kteréhokoli pedagogického pracovníka školy, školního metodika  prevence 

nebo ředitelku školy. 

 

Povinnosti žáků: 

-  Žák řádně dochází do školy řádně se vzdělává. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle 

 rozvrhu hodin. Opakující se pozdní příchody budou řešeny za přítomnosti rodičů,  popřípadě 

příslušných úřadů. 

-   Žák chodí do školy připraven, plní zadané úkoly a má v pořádku všechny pomůcky. Žák je 

 povinen doplnit si zameškané učivo dle požadavků vyučujícího. 

-  Žák dodržuje školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně 

 zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 

-  Žák plní pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s 

 právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.  

- Při účasti na akcích organizovaných školou žáci dodržují ustanovení školního řádu a řídí se 

pokyny vyučujících.  

 

Práva rodičů (zákonných zástupců) žáků 

-  Právo informovat se na chování a prospěch svého dítěte u vyučujícího v určeném čase 

 nebo po předchozí domluvě v jinou dobu. Není dovoleno narušovat v této souvislosti 

 vyučování.  



- Právo vznášet připomínky a podměty k práci školy u vyučujícího nebo u vedení školy. 

- Právo na dohodu o způsobu stravování (diety). 

- Právo na informace a poradenskou pomoc školy.  

- Právo volit a být volen do Školské rady. 

 

- Povinnosti rodičů (zákonných zástupců) žáků 

- Zajistit, aby žák docházel řádně do školy. Nepřítomnost ve škole může být omluvena jen pro 

nemoc nebo z vážných rodinných důvodů. Uvolnění z jedné vyučovací hodiny v odůvodněných 

případech poskytuje žákovi vyučující, na jeden den třídní učitelka, na více dnů ředitelka školy, 

popřípadě zástupkyně ředitelky školy. Písemnou žádost o toto uvolnění musí žák předložit 

minimálně 7 dní předem.  

- Neplánovanou nepřítomnost nezletilého žáka ve škole omlouvá jeho zákonný zástupce 

osobně, telefonicky nebo mailem, nejlépe již první den jeho nepřítomnosti ve škole, důvody 

žákovy nepřítomnosti ve škole je povinen doložit nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku 

nepřítomnosti žáka. 

- Písemná omluvenka je doručena třídnímu učiteli do tří dní po návratu žáka do školy. Škola má 

právo vyžádat si při opakovaných absencích dítěte potvrzení od lékaře. 

- Žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nutném případě.  

- Na vyzvání ředitelky školy (učitelky či vychovatelky) se osobně zúčastnit projednání závažných 

otázek týkajících se vzdělávání žáka. 

- Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 

- Oznamovat škole údaje nebo jejich změny podle § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. a další 

údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka (změny telefonního 

spojení na rodiče, bydliště,…) 

 

Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole 

- Žák je povinen řídit se pokyny učitelů i ostatních zaměstnanců školy, dodržovat pravidla 

slušného a  kulturního chování, nevyjadřovat se hrubě a vulgárně, nelhat, nekrást, pomáhat 

slabším a zdravotně či sociálně znevýhodněným spolužákům; chovat se tak, jak se mezi sebou 

chovají slušní lidé 



- Ve školní jídelně se žáci chovají slušně a dodržují pravidla kulturního stolování. Žáci vždy dbají 

pokynů učitele a provozního personálu školní kuchyně.  

 

 II. Provoz a vnitřní režim školy 

- Vyučování začíná v 7.55 hod. Žáci přicházejí nejpozději 5 minut před zahájením vyučování. 

Budova školy se otevírá v 6:45. Žáci plynule přechází do ŠD, kde setrvávají do 7:45. Poté odchází 

do tříd. Žáci, kteří nenavštěvují ranní družinu, přichází do školy od 7:45. 

- Žáci si ukládají oděvy a obuv v šatnách na místo k tomu určené. Žák se přezouvá v šatně do 

domácí obuvi, která není znečištěná ani poškozená. Z hygienických důvodů není povolena 

sportovní obuv.  

- Při příchodu do třídy si žák připraví své místo na vyučování.  

- O první přestávce se žáci nasvačí. Své místo udržují čisté a v pořádku. Hlavní přestávku tráví žáci 

v případě příznivého počasí na školní zahradě. O malých přestávkách jsou žáci ve třídě, mohou 

použít WC a využít pitného režimu. 

- Žáci mají zakázáno vzdalovat se v době vyučování i o přestávkách z budovy školy nebo určeného 

prostoru. Po ukončení vyučování nebo odchodu ze školní družiny, opouští žáci neprodleně 

budovu a pozemek školy. 

- Pobyt ve školních prostorách mimo vyučování je povolen pouze v přítomnosti pedagogického 

pracovníka nebo zaměstnance školy.  

- Provoz a vnitřní režim školy podléhá aktuálním protiepidemickým opatřením vzhledem ke 

covid-19 vycházejícím z doporučení Mzd a KHS. 

 

III. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků  a jejich ochrana před sociálně patologickými 

jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 

- Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, dodržovat pedagogy stanovená pravidla bezpečnosti, aby 

nezpůsobili úraz sobě či ostatním, a to nejen po dobu vyučování, ale i při cestě do školy a ze 

školy domů. 

- Všechny školní úrazy žáci hlásí neprodleně pedagogickému pracovníkovi nebo zaměstnanci 

školy, ti pak ředitelce školy nebo její zástupkyni. O úrazu musí být proveden zápis do knihy 

úrazů. Úrazy oznámené až druhý nebo další den není možné odškodnit. Vyžaduje-li úraz 

ošetření lékařem, doprovází žáka vždy dospělá osoba, pokud není dohodnuto s rodiči jinak.  

- Žákům je zakázáno nošení, rozšiřování a zneužívání návykových látek ve škole.  



- Žák je povinen chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků. Je zakázáno nosit do školy a používat 

věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu. 

- Žáci mají zakázáno používat mobilní telefony a manipulovat s audiovizuálními pomůckami 

v prostorách školy i na akcích organizovaných školou.  

- Žák respektuje práva spolužáků a spolupracuje s nimi. Nestrpí jakýkoli projev agrese, šikanování, 

projevy rasizmu jak vůči sobě, tak k ostatním. Takovéto projevy řeší ve spolupráci s učiteli, 

výchovnou poradkyní školním metodikem prevence a s vedením školy.  

 

IV. Zacházení s majetkem školy  

- Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy a třídy 

a dále ty, které mu byly svěřeny do osobního užívání. Svévolné poškození majetku školy, 

vybavení, učebnic, učebních pomůcek a podobně žák uhradí v poměrné výši. 

- Po každé vyučovací hodině žák uklidí a urovná své místo, aby bylo čisté, odstraní případné 

odpadky. Po ukončení poslední vyučovací hodiny budou v celé třídě zvednuty židličky. Každý žák 

odpovídá za stav své lavice a židličky. 

- Každé i nezaviněné poškození školního majetku hlásí žáci vyučujícímu ihned, jakmile k němu 

dojde nebo jej zjistí. 

- Cenné věci a věci nesouvisející s výukou žáci do školy nenosí. Škola nenese odpovědnost za 

jejich případnou ztrátu nebo poškození. Poškození nebo ztráta osobní věci se neprodleně hlásí 

třídnímu učiteli nebo vedení školy. Za nepodepsané věci škola neručí. 

 

V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou upravena v samostatném dokumentu. 

 

V Perálci 25.srpna 2022      Mgr. Jana Vimrová  

                ředitelka školy 

 

 

Školní řád je účinný od 1. září 2022 

Tento školní řád ruší veškeré předchozí školní řády. 

Schváleno Pedagogickou radou dne 25. srpna 2022 

Schváleno Školskou radou dne 



 


