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č. j.: 250/16 

 

 

Školní řád 
Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace 
 
 

 
je základním školním dokumentem, který stanovuje pravidla vzájemného soužití ve škole.  

 

 
 

 
1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců ve škole 

 

 

 Žáci mají právo: 
 

 na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, 

 na speciální péči (pokud se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami  
a žáka nadaného) podle prováděcího předpisu v platném znění,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

 zakládat v rámci školy žákovský parlament, volit a být do něho volen 
v demokratických volbách, pracovat v něm a jeho prostřednictvím se obracet na 
ředitelku školy s tím, že ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřeními 
žákovského parlamentu zabývat, 

 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich 
vzdělávání, přičemž vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich 
věku a stupni vývoje,  

 na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání 
podle školského zákona,  

 na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, 

 na ochranu před látkami, které ohrožují jeho zdraví,  

 na odpočinek o přestávkách. 
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 Žáci mají povinnost: 
 

 řádně docházet do školy, 

 řádně se vzdělávat, 

 dodržovat tento školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, 
s nimiž byli seznámeni, 

 plnit pokyny pedagogických zaměstnanců školy popř. dalších zaměstnanců školy 
vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem, 

 připravovat se řádně na výuku, do školy nosit potřebné pomůcky a školní potřeby, 

 do školy nosit žákovskou knížku a na vyžádání ji předložit pedagogickému 
zaměstnanci školy, 

 dodržovat zásady slušného chování v jednání se zaměstnanci školy, spolužáky 
i ostatními lidmi, 

 respektovat cizí vlastnictví, 

 nepoškozovat majetek školy a spolužáků, 

 chránit zdraví své i zdraví svých spolužáků, 

 dodržovat zásady osobní hygieny, 

 udržovat pořádek, 

 žákům jsou zakázány všechny činnosti poškozující fyzické, psychické i sociální 
zdraví. 

 

 
Zákonný zástupce má právo: 

 
 informovat se o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, 

 na poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání jeho dítěte, 

 vyjadřovat se ke všem podstatným rozhodnutím týkajícím se vzděláváni, přičemž 
jeho vyjádření musí být věnována patřičná pozornost, 

 volit a být volen do školské rady, 

 volit a být volen do spolku rodičů, 

 účastnit se akcí organizovaných školou,  

 omluvit žáka z výuky na nezbytně nutnou dobu, a to podle pravidel tohoto školního 
řádu. 

 

 
Zákonný zástupce má povinnost: 

 
 zajistit, aby žák docházel řádně do školy, 

 na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek 
týkajících se vzdělávání a chování žáka, 

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

 dokládat důvody nepřítomnosti a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami 
stanovenými školním řádem, 

 oznamovat škole údaje a změny v údajích nezbytných pro školní matriku a další 
údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka.  
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2.  Vzájemné vztahy žáků, zákonných zástupců a zaměstnanců školy 
 

 Všichni účastníci vzdělávání (žáci, zákonní zástupci i zaměstnanci školy) se chovají 
se vzájemnou úctou a respektem, respektují zásadu názorové snášenlivosti, 
solidarity a důstojnosti a dodržují pravidla slušného chování a komunikace. 

 Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultací, 
na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. 
V případě omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka tento zajistí, aby 
zákonní zástupci byli informováni jiným způsobem. 

 Podněty žáků jsou vyřizovány prostřednictvím žákovského parlamentu nebo přímo 
podáním ředitelce školy. 

 Ve škole platí zákaz pořizování obrazových a zvukových nahrávek bez souhlasu 
dotčených osob. Tento zákaz se netýká záznamů sloužících výhradně k prezentaci 
a propagaci školy. 

 

 

3.  Provoz a vnitřní režim školy 
 

 Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Před začátkem 
dopoledního vyučování přichází do školy nejpozději v 7:50 hod. 

 Žáci vstupují do školy ukázněně, po vstupu do budovy se přezují a svou obuv 
a odložené svršky zde řádně uloží. V prostoru šaten se žáci zdržují jen při příchodu 
a odchodu ze školy. 

 Budova školy se otevírá pro učitele a žáky, kteří navštěvují ranní školní družinu 
nebo jinou ranní školní aktivitu (kroužek, doučování apod.) v 6:30 hod. Ostatní žáci 
vstupují do školní budovy nejdříve v 7:30 hod. 

 Po příchodu do třídy se žáci připravují na vyučování. Začátek vyučování je v 8:00 
hod. 

 Na aktivity mimo vyučování (např. kroužky, soutěže apod.) otevírají vstupní dveře 
vedoucí nebo organizátoři těchto aktivit. 

 Hlavní přestávka začíná v 9:40 hod. a trvá 20 min., malé přestávky trvají 10 min. 

V době vyučování a o přestávkách je žákům zakázáno vzdalovat se z areálu školy. 

Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním v průběhu 6. a 7. vyučovací 

hodiny může být zkrácena na 30 minut, pokud to umožní rozvrh hodin. Přestávky 

mezi 6., 7., 8. a 9. vyučovací hodinou jsou zkráceny na 5 minut.  
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 Časové rozvržení vyučovacích hodin a přestávek: 

pořadí vyučovací 

hodiny 

začátek vyučovací 

hodiny 

konec vyučovací 

hodiny 
délka přestávky 

0. 7:10 7:55 5 

1. 8:00 8:45 10 

2. 8:55 9:40 20 

3. 10:00 10:45 10 

4. 10:55 11:40 10 

5. 11:50 12:35 10 

6. 12:45 13:30 10 

7. 13:40 14:25 10 

8. 14:35 15:20 10 

9. 15:30 16:15 - 

 Vyučovací hodina trvá 45 minut.  Pokud se nedostaví vyučující do 10 minut po 
zvonění, oznámí jeho nepřítomnost třídní služba vedení školy. 

 Žák je povinen trávit přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním ve 
škole pod dohledem určeného pedagogického pracovníka v k tomu vyhrazené 
učebně. Mimo školu může v této době pobývat pouze na základě písemné 
omluvenky zákonného zástupce, který tímto za žáka v době přestávky přebírá 
odpovědnost. Písemnou omluvenku je žák povinen odevzdat předem třídnímu 
učiteli. 

 Žák se povinně zúčastňuje třídnických hodin. 

 Do odborných učeben, tělocvičny, skleníku a na školní hřiště vstupují žáci jen se 
souhlasem vyučujícího a dodržují jejich provozní řády.  

 Vstup cizích osob do budovy je možný po ohlášení se zazvoněním na zvonek 
s mluvítkem u vnitřních dveří vchodu do budovy. Bez tohoto ohlášení je cizím 
osobám vstup do budovy z důvodu bezpečnosti žáků a osob pobývajících ve škole 
zakázán. 

 V případě konání školních akcí pro veřejnost, jako jsou Dny otevřených dveří 
a podobně, se příchozí ohlásí zaměstnanci, vykonávajícímu dohled u vstupních 
dveří do budovy. 

 Pro kontakt s vyučujícím využívají zákonní zástupci přestávek nebo si s ním 
domluví schůzku mimo výuku.  

 V době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve školní budově pouze za 
přítomnosti osoby pověřené výkonem dohledu. 

 Žák, kterému je nevolno, odchází domů nebo k lékaři pouze v doprovodu 
zákonného zástupce nebo jiné pověřené osoby. Zákonnému zástupci je žák předán 
zaměstnancem školy, pověřeným dohledem nad žákem. Nevolnost hlásí žák svému 
vyučujícímu, v případě nutnosti se obrátí na kteréhokoliv zaměstnance školy. 

 Po skončení vyučování odcházejí žáci do šatny pod dohledem vyučujícího. 



 5 

 Při akcích konaných mimo budovu školy kdy místem pro shromáždění žáků není 
škola, je zajištěn dohled nad žáky na předem určeném místě 15 minut před dobou 
shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování dohledu nad žáky na předem 
určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků 
a skončení akce škola oznámí nejméně 1 den předem zákonným zástupcům. 

 O přestávkách mezi vyučovacími hodinami je dohled rozepsán mezi jednotlivé 
zaměstnance a rozpis dohledů je zveřejněn na vývěskách na jednotlivých chodbách 
a úsecích.  
 
 

4. Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování 
 

 Pokud je předem známo, že žák bude ve škole nepřítomen, požádá zákonný 
zástupce třídního učitele o uvolnění žáka z vyučování.  

 V průběhu vyučování může žák odejít ze školy jen na základě písemné žádosti 
zákonného zástupce. Tato žádost musí obsahovat vyjádření zákonného zástupce 
o tom, že přebírá za své dítě plnou zodpovědnost. 

 V ostatních případech nepřítomnosti žáka zákonný zástupce neprodleně 
(v odůvodněných případech nejvýše do tří kalendářních dnů od počátku 
nepřítomnosti) informuje třídního učitele osobně, písemně nebo telefonicky a sdělí 
mu příčinu nepřítomnosti. 

 Po ukončení nepřítomnosti je žák povinen předložit třídnímu učiteli žákovskou 
knížku s písemnou omluvenkou podepsanou zákonným zástupcem, a to v den 
opětovného nástupu do školy.  

 Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na 
žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého 
předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto 
předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitelka školy uvolní žáka z vyučování na 
žádost zákonného zástupce doloženou písemným doporučením registrujícího 
praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední 
vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez 
náhrady. 

 Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce 
účastnit vyučování, stanoví ředitelka školy takový způsob vzdělávání, který 
odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního 
vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené 
vzdělávání podmínky. 

 
 

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

nepřátelství nebo násilí 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví žáků: 
 

 Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby 
neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob. 
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 Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu ve škole nebo na školní 
akci jsou žáci povinni hlásit bez zbytečného odkladu svému třídnímu učiteli nebo 
někomu z vyučujících. 

 Pokud žák vykazuje známky akutního onemocnění, zajistí třídní učitel oddělení 
žáka od ostatních dětí, okamžité informování zákonného zástupce případně 
přivolání záchranné služby a zajistí pro něho patřičný dohled zaměstnance školy.  

 Všichni zaměstnanci školy jsou povinni při úrazu poskytnout žákovi nebo jiné osobě 
první pomoc a zajistit ošetření lékařem. Jsou povinni informovat zákonné zástupce, 
úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní 
předepsané formuláře. Prostředky pro poskytnutí první pomoci jsou uloženy 
v lékárničkách.  

 Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým 
vedením bez dohledu učitele a nosit a používat ve škole vlastní elektrické 
spotřebiče nebo jejich součásti, kabely, přívodní šňůry a to včetně nabíječek apod. 
Všechny elektrické spotřebiče používané ve škole musí projít řádnou a pravidelnou 
revizí. 

 Žákům je zakázáno nosit do školy zábavní pyrotechniku, výbušniny, hořlaviny, 
střelné zbraně a předměty nebezpečné životu a zdraví, nože, zapalovače, zápalky, 
cigarety a omamné a psychotropní látky. 

 Při činnostech s vyšší možností ohrožení zdraví (např. sportovní činnosti, praktické 
činnosti apod.) jsou žáci povinni si odložit pro danou činnost nevhodné 
a nebezpečné předměty (např. hodinky, náušnice, řetízky, prsteny, apod.) 
u vyučujícího. Vyučující předměty bezpečně uloží a zajistí proti ztrátě. Po ukončení 
dané činnosti vrátí předměty žákům.  

 Rozchod na školní akci bude žáku udělen pouze po předchozím písemném 
souhlasu zákonného zástupce. Zákonný zástupce přebírá po uděleném rozchodu 
za žáka zodpovědnost. V ostatních případech zůstávají žáci pod dohledem 
pedagoga. 

 Před akcemi spojenými s přecházením žáků na místa mimo budovu školy a při 
činnostech prováděných mimo budovu školy (jde o takové činnosti, jakými jsou 
vycházky, výlety, lyžařské výcviky, exkurze, brigády, plavecký výcvik apod.) 
doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti a chování a seznámí je 
s případnými zákazy, poučí je o správném vybavení  apod. Poučení provede třídní 
učitel nebo ten, kdo bude nad žáky vykonávat dohled. O poučení provede záznam 
do třídní knihy. 

 Při výuce v tělocvičně, na školním hřišti, v dílnách, na pozemcích a v odborných 
učebnách zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny dané 
jejich provozním řádem. S provozními řády učeben jsou žáci seznámeni při první 
vyučovací hodině daného předmětu ve školním roce. O poučení žáků provede 
učitel záznam do třídní knihy.  

 Žáci nenosí do školy nepotřebné či drahé věci ani větší finanční částky. 
V případech, kdy tyto cenné předměty či vyšší finanční částky mají u sebe, jsou 
žáci povinni si je po dobu pobytu ve škole uložit ve školním trezoru v kanceláři 
školy.  

 Nalezené věci odevzdá nálezce v kanceláři školy. 

 Během vyučování mají žáci mobilní telefony a podobná zařízení vypnuty 
a uschovány v aktovkách.  

 Otvírat okna a manipulovat se žaluziemi je povoleno pouze se souhlasem 
vyučujícího. 
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 Jízdní kola a koloběžky jsou si žáci povinni odložit do stojanů umístěných před 
školní dílnou. Klíče od branky ze Smetanovy ulice si žák zapůjčí v kanceláři školy. 
Na kolečkových bruslích je vstup do školy zakázán. 

 
 

 Ochrana před sociálně patologickými jevy: 
 

 Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují 
konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu rizikového chování, 
uplatňují různé formy a metody práce umožňující včasné zachycení ohrožených 
žáků. 

 Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových 
látek. 

 Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování, 
xenofobie a rasizmu, kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči 
jiným žákům nebo skupinám, jsou přísně zakázány.  

 Jakékoli fyzické napadání spolužáků a hrubé slovní vyjadřování je rovněž přísně 
zakázáno. 
 
 

6. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 
 

 Ve škole platí zákaz poškozování a ničení majetku školy.  

 Každé poškození majetku školy nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu nebo 
třídnímu učiteli.  

 Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním 
majetkem. Za svévolné či devastující poškození bezplatně poskytnutých učebnic či 
za jejich ztrátu může škola požadovat zakoupení učebnice nové. 

 Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob 
hradí v plném rozsahu zákonní zástupci žáka, který poškození způsobil. Požaduje-li 
škola náhradu škody po žákovi, musí poškození věci vždy prošetřit třídní učitel.  

 
 

7.  Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání 
  

 (jsou samostatnou přílohou školního řádu) 
 
 

 

8.   Podmínky ukládání výchovných opatření 
 

Pochvaly   
 

 Ředitelka školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné 
právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu 
nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, 
záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 
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 Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu 
ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelkou školy udělit pochvalu nebo 
jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 

 Ředitelka školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly nebo jiného 
ocenění prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Udělení 
pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo 
uvedeno. 

 

Třídní učitel může udělit pochvalu za:  

 úspěch ve školních nebo regionálních soutěžích  

 reprezentace školy na kulturních vystoupeních 

  dlouhodobá příkladná aktivita v hodinách  

 dlouhodobé příkladně chování  

 pomoc spolužákům  

 pomoc učitelům nebo pracovníkům školy  

 práci pro třídní kolektiv  

 výrazné zlepšení studijních výsledků  

 

Ředitelka školy může udělit pochvalu za:  

 úspěch v okresních, krajských nebo republikových soutěžích, 

 výjimečnou reprezentaci školy, 

  výjimečnou práci pro školu, 

 ředitelka školy může žákovi udělit pochvalu i za činnost mimo vyučování. 

 Ředitelka školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly nebo jiného 
ocenění žákovi a jeho zákonnému zástupci.  

Napomenutí třídního učitele a důtky  

 Třídní učitel může uložit napomenutí nebo důtku. Uložení důtky třídní učitel 
neprodleně oznámí ředitelce školy. O uložení kázeňských opatřeních informuje 
prokazatelným způsobem zákonného zástupce (písemně do vlastních rukou nebo 
osobním jednáním se zákonným zástupcem doloženým zápisem  s podpisem 
zákonného zástupce a tř. učitele). 

 

Třídní učitel může uložit napomenutí za: 

 opakující se nekázeň, vyrušování, nepřezouvání či jiné méně závažné porušení 
školního řádu,  

 opakované nenošení pomůcek, žákovské knížky apod.,  

 nevhodné chování při školních a mimoškolních akcích (kulturních, sportovních, 
třídních, školních apod.),  

 οpakované pozdní příchody.  
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Třídní učitel může uložit důtku za: 

 opakované, výraznější nebo stupňované projevy popsané v napomenutí TU,  

 počáteční projevy záměrného ubližování spolužákům (verbální, fyzické),  

 lhaní a podvádění, přepsání známky nebo údajů v žákovské knížce apod., 

 ostrakismus spolužáka, 

 ojedinělou krádež, 

 hrubé, neslušné nebo drzé chování,  

 neomluvenou hodinu vinou žáka. 

 
Důtku ředitelky školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 
Postup při uložení důtky ředitelky školy: 

 třídní učitel projedná důvody návrhu důtky s ředitelkou školy, 

 třídní učitel o návrhu důtky prokazatelným způsobem informuje zákonného zástupce 
žáka,  

 pedagogická rada projedná uložení důtky ředitelky školy, 

 ředitelka školy prokazatelným způsobem informuje zákonného zástupce o uložení 
důtky ředitelky školy. 

 

Ředitelka školy může uložit důtku za:  

 nerespektování předchozího výchovného opatření uděleného TU, 

 opuštění budovy v době vyučování,  

 ničení majetku,  

 šikanu (pojem šikana je popsán ve školním programu proti šikanování),  

 přinesení, distribuování literatury, filmů, nahrávky či hudby, která má dětem 
nevhodný obsah,  

 přinesení zbraní, pyrotechniky a jiných nebezpečných předmětů,  

 přinesení, distribuování nebo užívání alkoholických nápojů, cigaret a jiných 
návykových látek do školy, 

 opakovanou krádež  

 agresivní chování vůči spolužákům, učitelům a dalším pracovníkům školy,  

 záměrné ublížení na zdraví,  

 2 – 3 neomluvené hodiny vinou žáka. 

 Za mimořádně nevhodné chování a závažný přestupek mimo vyučování nemůže být 
žákovi uděleno žádné výchovné opatření ani snížená známka z chování. 

 
Klasifikace chování 

 Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po  projednání s učiteli, kteří ve třídě 
vyučují,  a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitelka po  projednání v pedagogické 
radě. 

 Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování 
a dodržování školního řádu během klasifikačního období. 

 Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální  a rozumové vyspělosti žáka; 
k uděleným opatřením  k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato  opatření 
byla neúčinná. 

 Škola hodnotí a klasifikuje  žáky za jejich chování ve škole a při akcích 
organizovaných školou. 
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 Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě. 

 Zákonní zástupci žáka jsou o chování  žáka informováni třídním učitelem a učiteli 
jednotlivých předmětů: průběžně prostřednictvím žákovské knížky, před koncem 
každého  čtvrtletí (klasifikační období) na třídních schůzkách nebo třídních 
konzultacích, okamžitě v případně mimořádného porušení školního řádu. 

 
Při použití klasifikace se chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnotí na 
vysvědčení stupni: 

 1 – velmi dobré, 
 2 – uspokojivé, 
 3 – neuspokojivé. 

 
Stupeň 1 (velmi dobré) 

 Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. 

 Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému 
působení a snaží se své chyby napravit. 

 
Stupeň 2 (uspokojivé) 

 Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu.  

 Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo 
školnímu řádu; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků.  

 Zpravidla se přes důtku třídního učitele dopouští dalších přestupků, narušuje 
výchovně vzdělávací činnost školy.  

 Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 
 

Stupeň 3 (neuspokojivé) 

 Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování 
a s ustanoveními školního řádu.  

 Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je 
jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. 

 Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla 
se přes důtku ředitelky školy dopouští dalších přestupků. 

 
 

9. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád 
 

 Žáci jsou se školním řádem seznámení a poučeni o povinnosti dodržovat školní řád 
první den svého příchodu do školy v daném školním roce, zákonní zástupci na 
prvních třídních schůzkách v září příslušného školního roku. Vyučující dodatečně 
poučí žáky, kteří při první hodině chyběli. 

 O poučení je proveden třídním učitelem zápis v třídní knize 

 S provozními řády učeben jsou žáci seznámeni na první vyučovací hodině daného 
předmětu ve školním roce. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. 

 Zákonní zástupci jsou se školním řádem seznámeni na prvních třídních schůzkách. 
O vydání školního řádu byli informováni v žákovských knížkách. 

 Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy www.zssypky.cz 

 V listinné podobě je školní řád k dispozici ve vestibulu školy. 
 

http://www.zssypky.cz/
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10. Závěrečná ustanovení 
 

 Školní řád vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky 
č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 
školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, z Vyhlášky č. 27/2016 sb.  
o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
a nadaných, ve znění pozdějších předpisů.  

 Nepedagogičtí pracovníci školy byli se školním řádem seznámeni na organizační 
poradě dne 7. července 2016. 

 Tento školní řád lze měnit jen po projednání a schválení školskou radou. 

 Tento školní řád nabývá účinnosti 1. září 2016 a ruší všechny předchozí verze 
školního řádu. 

 Školní řád byl projednán pedagogickou radou dne 27. června 2016. 

 Školní řád schválila školská rada dne 28. června 2016. 
 

 

Adresa školy: Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace 
 
 
 
 
 
 

 
RNDr. Eva Šílová 
ředitelka školy 

 
V Kroměříži dne 27. června 2016 


