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se sídlem v Moravském Krumlově, náměstí Klášterní 134  
 

  ŠKOLNÍ ŘÁD 

Č.j.: 455/2018 

Vypracoval: RNDr. František Vrána, ředitel školy  

Schválil: RNDr. František Vrána, ředitel školy 

Pedagogická rada projednala dne            27. 8. 2018  

Školská rada schválila dne:            27. 8. 2018 

Směrnice nabývá platnosti ode dne:            1. 9. 2018 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:            1. 9. 2018 
Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které 
tvoří součást tohoto předpisu. 
  

 
Obecná ustanovení 
 
Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb.  o předškolním, základním 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám 
jako statutární orgán školy tuto směrnici. Zrušuje se předchozí znění této směrnice č. j.: 
598/2013 ze dne 27. 8. 2013. Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým řádem školy.  

Obsah: 
I. Úvod. 
II. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a žákyň (dále jen žáků) a jejich zákonných 
zástupců ve škole. Podrobnosti o právech a povinnostech pedagogických pracovníků. 
Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů žáků se zaměstnanci školy. 
III. Provoz a vnitřní režim školy. 
IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 
V. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků.  
  

I. Úvod. 

Školní řád vychází ze zásad a cílů vzdělávání zakotvených v části první zákona č. 561/2004 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Vzdělávání je založeno na zásadách: 
- rovného přístupu každého občana ČR nebo členského státu EU ke vzdělávání bez jakékoliv 
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diskriminace,  
- bezplatného základního vzdělávání,  

- vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků 
vzdělávání,  
- zohlednění vzdělávacích potřeb jednotlivce,  
- svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a 
jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání,  
- zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a 
vývoji a uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod,  
- hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání,  
- možnosti každého se vzdělávat při vědomí spoluzodpovědnosti za své vzdělávání. 

K cílům vzdělávání patří: 
- rozvoj osobnosti člověka,  
- získání všeobecného a odborného vzdělání,  
- pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a 
svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost,  
- pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti,  
- utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, 
jazykové a náboženské identitě každého,  
- poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a 
pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití  
v národním a mezinárodním měřítku,  
- získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad 
trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví. 

II. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole. 
Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s zaměstnanci školy. 

Práva žáků vycházejí z Listiny základních práv a svobod, z Úmluvy o právech dítěte, ze 
zákona o svobodném přístupu k informacím a ze školského zákona. 
Za mimořádně závažné lze považovat: 
- čl. 13 Úmluvy – dítě má právo na svobodu projevu, pokud to není v rozporu  
s veřejnou morálkou 
- čl. 14 Úmluvy – právo dítěte na svobodu myšlení, svědomí a náboženství 
- čl. 16 Úmluvy – dítě nesmí být vystaveno svévolnému zasahování do soukromého života, do 
rodiny nebo korespondence ani nezákonným útokům na svou čest. 
Povinnosti žáků vycházejí ze školského zákona. 

A. Žáci mají právo: 
1. Na vzdělávání a školské služby podle školského zákona. 
2. Být seznámeni s učebním plánem, formou výuky, se školním řádem i s případnými jejich 
změnami. Být seznámeni s cíli vzdělávání a se svým uplatněním při úspěšném ukončení 
vzdělávání i s možnostmi dalšího vzdělávání. 
3. Být na počátku každého ročníku poučeni o cílech vzdělávání pro každý vyučovací předmět. 
4. Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.  
5. Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v 
záležitostech týkajících se svého vzdělávání podle školského zákona. 
6. Být zkoušeni; prověřování vědomostí ústní formou může trvat nejvýše 20 minut, písemné 



Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace 

 

Školní řád                                                                                                                                                           strana 3 z počtu 6 

 
 

prověřování vědomostí může trvat zpravidla nejvýše jednu vyučovací hodinu dle stanoveného 
plánu. 
7. Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat            
v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel 
školy nebo školská rada jsou  povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných 
orgánů zabývat. 
8. Na odpočinek a volný čas. 
9. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí svého vzdělávání, 
přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni 
vývoje, Svůj názor vyjadřují přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti                   
a dobrého občanského soužití. Mají právo sdělit svůj názor třídnímu učiteli, ostatním 
vyučujícím, zástupci ředitele a řediteli školy. 
10. Stěžovat si třídnímu učiteli, zástupci ředitele a řediteli školy, pokud se domnívají, že 
dochází k porušování jejich práv, či jim není poskytováno vzdělávání v souladu se školským 
zákonem.  
11. Využívat školní knihovnu k získávání studijní literatury a využívat školní jídelnu ke 
stravování.  

B. Žáci jsou povinni: 
1. Řádně docházet do školy, pravidelně, včas. Řádně se vzdělávat podle stanoveného rozvrhu 
hodin. 
2. Dodržovat školní řád, řády odborných učeben a předpisy školy k ochraně zdraví a 
bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. 
3. Do školy přicházet slušně a přiměřeně oblečeni a vhodně upraveni. 
4. Dbát na kulturu ústního a písemného vyjadřování, nepoužívat hrubé a vulgární výrazy.      
5. Zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnanci školy se vždy považují 
za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto řádem.                                                                               
6. Nenosit, nedistribuovat a nezneužívat omamné a psychotropní látky a nepřicházet pod 
jejich vlivem do školy a na akce organizované školou. 
7. Nekouřit v prostorách školy a při činnostech organizovaných školou. 
8. Nenosit do školy věci, které nesouvisí s výukou.   
9. Mimo školu a na akcích pořádaných školou se chovat tak, jak to odpovídá dobrému jménu 
školy, a přičiňovat se vždy a všude o dobrou pověst školy. 

C. Absence žáků   
1. Nemůže-li se žák  zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá jeho zákonný 
zástupce o uvolnění z vyučování: 
- na jednu vyučovací hodinu příslušného vyučujícího, 
- na dvě a více hodin – až do rozsahu jednoho vyučovacího dne – třídního učitele, 
- na dva a více dní ředitele školy prostřednictvím třídního učitele.  
2. Nepředvídanou absenci oznamuje zákonný zástupce žáka do 2 dnů třídnímu učiteli. 
Písemnou omluvenku přináší žák a předá ji třídnímu učiteli. Nepřítomnost nezletilého žáka 
omlouvá zákonný zástupce žáka písemně v žákovské knížce. 
3. Jestliže se žák neúčastní vyučování nejméně 5 vyučovacích dnů a jeho neúčast není 
omluvena, vyzve ředitel školy po upozornění třídním učitelem zákonného zástupce 
nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvod žákovy nepřítomnosti. 
4. V případě, že bude žák z důvodu nemoci nepřítomen ve škole déle než 2 dny, má škola 
právo (pokud žák nepředloží potvrzení lékaře sám) požadovat předložení lékařského 
potvrzení o ošetření či nemoci. Vychází se přitom z předpokladu, že vícedenní onemocnění 
vyžaduje lékařské ošetření. Třídní učitel má právo vyžádat si vyjádření lékaře i při častém 
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opakování absencí. 
5. Návštěvy u lékaře mimo akutních případů je třeba uskutečňovat především v době mimo 
vyučování.                                                                                                                   
6. Rodinnou rekreaci je vhodné plánovat v době školních prázdnin. V době školního 
vyučování je žák  uvolňován výjimečně, s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu, prospěchu 
a chování, na základě písemné žádosti předané třídnímu učiteli. 

D. Zákonní zástupci žáků mají právo:  
1. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání jejich nezletilých dětí. 
2. Volit a být voleni do školské rady. 
3. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání svých 
dětí. 
4. Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení.                             
v záležitostech týkajících se vzdělávání svých dětí podle školského zákona. 

E. Zákonní zástupci žáků mají povinnost: 
1. Zajistit, aby jejich dítě docházelo řádně do školy. 
2. Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se 
vzdělávání svého dítěte. 
3. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích svého dítěte nebo 
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.  
4. Dokládat důvody nepřítomnosti svého dítěte ve vyučování v souladu s podmínkami 
stanovenými v tomto školním řádu. 
5. Oznamovat škole údaje vedené ve školní matrice a další údaje, které jsou podstatné pro 
průběh vzdělávání a bezpečnost jejich dítěte, a změny v těchto údajích ve lhůtě 3 dnů. 

F. Práva pedagogických pracovníků:                                                                                    
Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo                                  
1. Na zajištění  podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na 
ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem žáků nebo zákonných zástupců     
a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole.               
2.  Aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu a právními 
předpisy.                                                                                                                                      
3. Na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli 
vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko-
psychologické činnosti.                                                                                                               
4. Volit a být voleni do školské rady.                                                                                                 
5. Na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti. 

G. Povinnosti pedagogických pracovníků:                                                                    
Pedagogický pracovník je povinen                                                                                                       
1. Vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání.                          
2. Chránit a respektovat práva žáka.                                                                                           
3. Chránit  bezpečí a zdraví žáka. Předcházet všem formám rizikového chování ve škole.       
4. Svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním 
prostředí a podporovat jeho rozvoj.                                                                                            
5. Zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním 
stavu žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního 
poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku.                                                                      
6. Poskytovat žákovi nebo zákonnému zástupci informace spojené s výchovou a vzděláváním. 



Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace 

 

Školní řád                                                                                                                                                           strana 5 z počtu 6 

 
 

7. Ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím 
data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním 
stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a 
školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné 
údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, 
neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a 
dál nezpracovávat.                                                                                                                                                      

H. Pravidla vzájemných vztahů žáků a zaměstnanců školy.                                               
1. Žáci plní pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním 
řádem. 
2. Žáci dodržují zásady občanského soužití, jednají zásadově a čestně, prokazují patřičnou 
úctu zaměstnancům školy, zdraví je při setkání; v budově školy zdraví každého dospělého 
návštěvníka. 
 

III. Provoz a vnitřní režim školy. 

A. Obecná opatření  
1. Provoz školy je zabezpečen v době: 
pondělí – pátek od  6:15 hod. do 16:00 hod. 
2. Dozor nad žáky vykonávají pedagogičtí pracovníci 20 minut před zahájením vyučování 
(od 7:40 hod.) a o přestávkách mezi vyučovacími hodinami; dozor končí odchodem žáků ze 
školy podle platného rozvrhu hodin. V době od 6:15 hod. do 7:40 hod. zajišťuje dozor 
vychovatelka školní družiny, v případě její nepřítomnosti jiný určený pracovník. 

 

 

 

B. 1. Začátek a konec 
vyučovacích hodin a 
přestávek: 
Pořadí vyučovací hodiny 

Začátek 
vyučovací 
hodiny 

Konec 
vyučovací 
hodiny 

1. 8:00 8:45 
2. 8:50  9:35 
3. 9:50  10:35 
4. 10:45  11:30 
5. 11:40  12:25 
6 12:30 13:15 
Polední přestávka 13:15 13:45 
7. 13:45 14:30 

3. Žáci jsou povinni se po příchodu do školy v šatně přezout do vhodné obuvi.  
V šatně se žáci zdržují jen po dobu nezbytně nutnou na přezutí a převlečení. Jinak se v šatně 
zdržovat nesmějí. Před odpoledním vyučováním čekají na chodbě v 1. patře nové budovy. 
4. V době od 6:15 hod. do 7:40 hod. se žáci zdržují v prostoru školní družiny. Do tříd 
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odcházejí nejdříve v 7:40 hodin.  
5. Šatny se uzamykají v 7:55 hod., kontrolu provádí paní uklízečka. Klíč od šatny se během 
vyučování vydává pouze v nutném případě.  
  

 C. Další povinnosti žáků k zajištění provozu a vnitřního režimu školy 
1. Před začátkem hodiny být na svém místě, mít připraveny učebnice, sešity a další pomůcky 
pro vyučování. 
2. Při vstupu vyučujícího do třídy pozdravit povstáním, ve styku s pracovníky školy používat 
oslovení pane, paní a funkci (např. učiteli, učitelko, řediteli, školníku apod.). 
3. Žáci dbají na třídění odpadu podle druhu; plastové láhve dávají do příslušných 
odpadkových košů zmáčknuté a prázdné.  
4. Zvonění na konci vyučovací hodiny je pokynem pro učitele. Žák může opustit třídu jen po 
souhlasu vyučujícího nebo po jeho odchodu ze třídy a v době přestávek.  
5. Při vyučování je žák povinen bez odmluvy plnit pokyny vyučujících, pracovat poctivě, 
neopisovat, nenapovídat, nevykonávat během vyučování činnosti s ním nesouvisející. 
6. Před odchodem ze školy je žák povinen informovat se o změnách rozvrhu na příští den. 
7. V době vyučování je zakázáno mít zapnutý mobilní telefon a používat jej, stejně jako jiné 
předměty, které by mohly rozptylovat pozornost žáka a studenta nebo ostatních při vyučování.            
8. Mobilní telefon je možno využít v nezbytně výjimečných případech o přestávkách.            
9. Žáci odchází na výuku tělesné výchovy mimo školu s pedagogickým dohledem, kterým je 
vyučující v dané vyučovací hodině. 
10. Na výuku tělesné výchovy si žáci odkládají hodinky, prsteny, náramky, náhrdelníky a 
další předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost žáka a jeho spolužáků. 
11. Styk s kanceláří školy je možný o hlavní přestávce od 9:35 hod. do 9:50 hod.  

IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před projevy 
rizikového chování. 

1.Žák  je povinen dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při vyučování ve škole a na 
dalších akcích pořádaných školou. 
2. Neohrožovat své zdraví a dbát na bezpečnost vlastní i svých spolužáků, dodržovat pokyny 
zaměstnanců školy. 
3. Žáci jsou pravidelně seznamováni se školním řádem, řády odborných učeben a tělocvičny, 
evakuačním plánem a proškolováni v zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví. Svým podpisem 
stvrzují, že informacím rozuměli a budou se jimi řídit. 
4. Žákům je zakázáno kouřit v prostorách školy i mimo školu při činnostech organizovaných 
školou.  
5. Je zakázáno přinášet do školy zdraví a bezpečnost ohrožující látky a předměty (chemikálie, 
výbušniny, zbraně apod.). 
6. Je zakázáno do školy nosit, zde držet, distribuovat a zneužívat návykové látky a držet 
injekční stříkačky.                                                                                                                       
7. Je zakázáno opouštět budovu školy během vyučování a o přestávkách bez dovolení 
pedagogického pracovníka. 
8. Je zakázáno do školy nosit elektronické cigarety.                                                                             
9. Je zakázáno ve škole konzumovat energetické nápoje.                                                                                          
10. O přestávkách přecházejí žáci mezi učebnami a do tělocvičny v klidu a tichosti, 
nepobíhají po budově, nezdržují se zbytečně na schodištích. 
11. O přestávkách není dovoleno zapínat televizní přijímače a manipulovat s další didaktickou 
technikou a jinými elektrickými přístroji.  
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12. Do kabinetů a kanceláří žáci vstupují po vyzvání.  
13. Pedagogický pracovník vykonává dohled nad žáky podle stanoveného rozvrhu. 
14. Dohled nad žáky začíná 20 minut před začátkem vyučování a končí odchodem žáků ze 
školy po skončení vyučování.                                                                                     
15. Pedagogický dohled vede žáky k dodržování: 
- pravidel slušného chování, 
- hygienických zásad, zásad bezpečnosti práce, dopravních a požárních předpisů, 
- zásad ochrany školního majetku a majetku žáků a jejich zákonných zástupců před 
poškozením, ztrátou, zničením nebo zneužitím. 
16. Dodržování pořádku a kontroly u hlavních vchodů zabezpečují zaměstnanci školy – 
školník, uklízečky a službu konající učitel. Žáci se řídí jejich pokyny. 
17. V případě úrazu v průběhu vyučování nebo v souvislosti s ním nebo při akcích 
pořádaných školou jsou žáci povinni neprodleně nahlásit každý úraz vyučujícímu nebo 
třídnímu učiteli, který zajistí lékařskou pomoc, evidenci úrazu dle předpisů a oznámení 
zákonnému zástupci v případě nezletilého žáka. 

V. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků.  

1. Jsou povinni šetřit školní zařízení a školní majetek a chránit jej před poškozením. 
2. Šetrně zacházejí s učebními pomůckami. V případě jejich ztráty nebo poškození jsou 
povinni ztracené nebo poškozené pomůcky uhradit. 
3. Udržují čistotu a pořádek v prostorách školy, dodržují hygienická pravidla, neplýtvají          
s toaletními potřebami, vodou a elektřinou. 
4. Třídní kolektivy pečují o svěřený majetek ve třídách, dbají o čistotu a pořádek. 

 

  V Moravském Krumlově 20. 8. 2018 

        RNDr. František Vrána 
          ředitel školy   


