Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod,
Na Babí 190, Police nad Metují, 549 54

ŠKOLNÍ ŘÁD
Tento školní řád je vydán na základě § 30 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání /dále jenom školský zákon/. Nahrazuje a ruší Školní řád vydaný dne
18. 10. 2017.
1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1
Žáci mají právo:
a) na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona,
b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí,
d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich
prostřednictvím se obracet na ředitele školy a školskou radu s tím, že ředitel školy a školská rada jsou
povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,
e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž
jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,
f) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání.
g) Žák má právo učit se ve vhodně upraveném prostředí.
h) Žáci mají právo se slušnou formou vyjádřit ke všem otázkám týkajících se výuky a provozu školy.
(1) Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků.
(2) Na informace podle odstavce 1 písm. b) mají v případě zletilých žáků a studentů právo také jejich rodiče, popřípadě osoby , které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost.

2. Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků2
Žáci jsou povinni:
a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,
b) dodržovat školní a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti,
s nimiž byli seznámeni,
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.
Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:
d) zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
e) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání
žáka,
f) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
g) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním
řádem,
h) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání
nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.
1
2

§ 21 školského zákona
§ 22 školského zákona
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i) Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3
kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Může tak učinit písemně, telefonicky, mailem,
školním informačním systémem Bakaláři nebo pomocí elektronického formuláře na www.zspolice.cz.
3. Docházka do školy
a) Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin.
b) Nepřítomnost ve škole může být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů. V
případě častějších absencí z důvodu nemoci může škola požadovat omluvenku pouze od lékaře.
c) Uvolnění z jedné vyučovací hodiny v odůvodněných případech poskytuje vyučující, na den třídní
učitel, na více dnů ředitel školy se souhlasem třídního učitele. Písemnou žádost o toto uvolnění musí
žák předložit předem. Pokud bude zákonný zástupce chtít uvolnit své dítě v určitou dobu během
školního vyučování (např. k lékaři), je třeba žádost o toto uvolnění podat v písemné podobě. Žák
může školu opustit samostatně pouze v případě, pokud k tomu dá zákonný zástupce žáka výslovný
souhlas.
d) Žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nutném případě.
e) Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování,
stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka nebo mu může na
žádost jeho zákonného zástupce povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu podle §
18 školského zákona. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.
f) Opakované pozdní příchody do školy budou považovány za porušování školního řádu s následnými
kázeňskými opatřeními.
4. Chování žáka
a) Žáci dbají ve škole i mimo školu všech pravidel hygieny a bezpečnosti. Při veškerém svém počínání
budou mít na paměti nebezpečí úrazu.
b) Jsou povinni dodržovat zásady kulturního chování.
c) Pro vstup a k odchodu ze školy používají hlavní vchod, řídí se časovým režimem otvírání, bezdůvodně
nepoužívají zvonku.
d) Vzdalovat se v době vyučování a o přestávkách z budovy školy je zakázáno.
e) Žáci nenarušují průběh vyučovací hodiny.
f) Žáci druhého stupně se mohou o přestávkách volně pohybovat pouze v budově 2. stupně školy. Žáci
1. stupně se zdržují na patře, na kterém je umístěna jejich třída. Toto patro opouštějí pouze se
svolením učitele. Do jiných tříd přecházejí ukázněně. Vstup do tělocvičny a odborných učeben je
dovolen jen za přítomnosti učitele. Členové zájmových kroužků a nepovinných předmětů mohou být
ve vyhrazených třídách jen se svými vedoucími, na které čekají před budovou školy.
g) Žáci se přezouvají do domácí obuvi v šatnách. Při odchodu ze školy si obuv uloží do přidělených
šatních skříněk.
h) Cenné věci a peníze nenechávají odložené v oděvu ani v odložených aktovkách. Do tělocvičny vstupují
jen ve zvláštní obuvi.

i) Do školy žák nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní
výchovu žáků. Není dovoleno používat během vyučování mobilní telefon.

j) Do školy žák nenosí cenné věci (notebook, MP3 přehrávač, mobilní telefon apod.), které přímo
nesouvisí s výukou. V případě porušení pravidel stanovených tímto školním řádem pro vnášení a
používání věcí žákem uplatní škola při vzniku škody na těchto věcech pravidlo o zavinění
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poškozeného (§ 2918 občanského zákoníku), v jehož důsledku se povinnost školy k náhradě vzniklé
škody (§ 391 zákona č. 262/2006 Sb.) poměrně sníží nebo úplně zanikne.

k) Žákům není dovoleno ve škole používat elektronická zařízení, jako jsou mobilní telefony,
tablety, notebooky a podobně. V případě, že žák má u sebe takové zařízení, je povinen jej při
vstupu do školy vypnout a uložit do tašky na celou dobu vyučování. Zákaz používání platí i pro
vyučovací hodiny, které se konají mimo prostory školy, o přestávkách, v době programu školní
družiny a během všech školních i mimoškolních akcí pořádaných školou. Žáci mohou použít výše
uvedená zařízení pouze ve výjimečných případech a výhradně na základě povolení učitele nebo
osoby vykonávající pedagogický dohled. Porušení tohoto zákazu bude v prvním případě
považováno za porušení školního řádu, v následujících případech již za závažné porušení školního
řádu.
l) Použití jakéhokoli záznamového zařízení (fotoaparát, videokamera, diktafon, mobilní telefon
apod.) žákem k pořízení obrazového nebo zvukového záznamu ve vnitřních nebo vnějších
prostorách školy bez předchozího výslovného souhlasu osoby vykonávající pedagogický dohled
bude považováno za závažné porušení školního řádu.
m) Zveřejnění takového záznamu (uvedeného v odstavci l)) jakýmkoli způsobem (předání jiným
osobám, zveřejnění na internetu apod.) bude považováno za zaviněné závažné porušení
školního řádu.
n) Pravidla používání záznamových zařízení (uvedených v odstavci i)) během mimoškolních akcí

pořádaných školou stanoví učitel nebo vedoucí akce před jejím zahájením. Porušení pravidel
bude považováno za závažné porušení školního řádu, zveřejnění záznamu pořízeného v rozporu s
pravidly bude považováno za zaviněné závažné porušení školního řádu.
o) V době školního vyučování a při všech akcích pořádaných školou je užívání drog, pití alkoholu a
kouření pro žáky školy zakázáno.
p) Pokud je u žáka vážné podezření na požití alkoholu nebo jiných návykových látek, žák je povinný
podrobit se testování na přítomnost těchto látek v jeho těle.
q) Konzumace potravin a žvýkání při vyučování není dovoleno.
r) Mimo školu, včetně volných dnů a prázdnin, se žák chová a jedná tak, jak se mezi sebou chovají slušní
lidé.
s) Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit vyučujícímu, o přestávce
učiteli, který koná dozor nebo třídnímu učiteli.
5. Zacházení se školním majetkem
a) 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.
b) Svévolné poškození majetku, učebních pomůcek, učebnic apod. žák uhradí.
c) Žákům není dovoleno samostatně používat PC či projekční techniku, která je umístěna ve třídách, či
jinak s ní manipulovat. Tuto techniku lze využít pouze za přítomnosti vyučujícího.
d) Každý žák je plně zodpovědný za své pracovní místo ve své kmenové učebně. Dojde-li k jeho
poškození, je škola oprávněna žádat adekvátní náhradu.
e) Žáci zodpovídají za svou šatní skříňku, kterou přebrali na začátku školního roku. V případě jejího
poškození je škola oprávněna požadovat náhradu za její opravu.
f) V případě úmyslného znehodnocování toaletního papíru a papírových ručníků na WC je škola
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oprávněna dočasně požadovat po žácích, aby si nosili vlastní hygienické potřeby.
6. Režim školy
a) Před vyučováním čekají žáci před budovou. Vchod do budovy a vestibul školy zůstávají volné.
b) Vchod pro žáky je otevřen:


1. st. v 7.40 hodin



2. st. v 7.40 hodin

c) Žáci se přezují do domácí obuvi, oděv a obuv odloží v šatně nebo do šatních skříněk a odcházejí do tříd.
d) Začíná-li žákům vyučování 2. vyučovací hodinu, vcházejí do budovy se zazvoněním na přestávku v
8.45 hodin.
e) Žák zdraví všechny dospělé osoby v budově hlasitě a zřetelně "dobrý den". Ve třídě zdraví povstáním
při zahájení i ukončení každé hodiny.
f) Při příchodu do třídy zasedne žák na své místo a připraví se na vyučování.
g) Po zvonění sedí všichni žáci v lavicích. Pokud se nedostaví vyučující do pěti minut po zvonění, oznámí
jeho nepřítomnost zástupce třídy v ředitelně nebo kanceláři školy.
h) Služba týdne dbá na čistotu a pořádek, odpovídá za čistě umytou a utřenou tabuli v průběhu
vyučování.
7. Bezpečnostní opatření
a) O všech přestávkách se žáci mohou volně pohybovat po chodbách školy. Byla-li 2. vyučovací hodina v
odborné učebně, pak tuto učebnu žáci opustí a přesunou se do své kmenové třídy. V případě, že 3.
vyučovací hodina bude probíhat v odborné učebně, setrvají o velké přestávce žáci ve své kmenové třídě.
K určené odborné učebně se žáci stěhují až po 1. zvonění konce velké přestávky. Při výuce v odborných
učebnách žáci vyčkají příchodu učitele před odbornou učebnou.
b) Žákům není dovoleno vstupovat do sborovny, kabinetů a ředitelny školy bez vyzvání zaměstnanců školy.
c) Platí přísný zákaz jakkoli manipulovat se školním zařízením, pokud není přítomen vyučující a nedá k
těmto úkonům příkaz. Platí pro všechny prostory školy - učebny, chodby, záchody atd. O přestávkách je
rovněž zakázáno nešetrně zacházet s nábytkem a celkovým vybavením místnosti.
d) Pokud zdravotní stav žáka neumožňuje nebo značně omezuje využití schodiště na 2. stupni, může použít
zdvižnou vertikální plošinu pro imobilní osoby pouze za doprovodu dospělé osoby. V ostatních případech
žákům není dovoleno používat zdvižnou plošinu.
e) Do prostoru školní zahrady mohou žáci pouze v doprovodu vyučujícího.
f) V době mimo vyučování se žáci nesmějí zdržovat ve školní budově. V době polední přestávky se mohou
žáci zdržovat pouze v přízemí školy II. stupně. Dojíždějící žáci, kteří přijíždějí před 7.15 hodinou, se zdržují
ve vestibulu školy. Porušení tohoto ustanovení bude považováno za porušování školního řádu s
patřičnými sankcemi.
g) Do dílen a tělocvičen nevstupují žáci bez vědomí pedagogů. Při odchodu na tělesnou výchovu a
pracovní činností (dále jen Tv a Pč) žáci II. stupně čekají ukázněně v přízemí školy na příslušného
vyučujícího a řídí se jeho pokyny. V případě, že hodina Tv nebo Pč je třetí vyučovací hodinou, mohou
žáci odejít do šaten až po 1. zvonění konce velké přestávky. Po ukončení výuky odvádí žáky vyučující
až do šatny. Následuje-li po poslední vyučovací hodině oběd, odvádí vyučující žáky až do školní
jídelny.
h) V průběhu všech akcí netýkajících se vyučování, jsou žáci povinni vstupovat do budovy školy pouze v
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doprovodu příslušného vedoucího nebo učitele a stejným způsobem školu opouštějí.
i) Úřední hodiny v kanceláři školy jsou pro žáky v době hlavní přestávky.
j) Žák respektuje pokyny všech vyučujících, vychovatelek ŠD a ostatních zaměstnanců školy.
k) Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov, jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům.
l) Je zakázáno ponižování, tělesné ubližování a veškeré činnosti, které by vedly k ohrožování zdraví žáků.
m) Je nepřípustné omezování osobní svobody žáků a žákyň včetně obtěžování vtíravými fyzickými
dotyky a osaháváním.
n) Žáci oslovují členy pedagogického sboru "pane řediteli", "paní zástupkyně" ("pane zástupce"), "pane
učiteli" ("paní učitelko").
o) Každé poškození nebo závady v učebně hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo v kanceláři školy.
Škodu nahradí žák, který ji způsobil. Při ztrátě učebnic zakoupí žák nové, při poškození učebnic uhradí
žák částku předepsanou školou.
p) Nalezené věci se odevzdají školníkovi nebo do kanceláře školy.
q) Stane-li se žákovi během přestávky úraz, je povinen tuto skutečnost nahlásit pedagogickému dozoru,
který vykonává danou přestávku dohled, nebo v kanceláři školy.
r) Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené
dospělé osoby.
s) Po skončení vyučování se žák zdržuje v šatně po dobu nezbytně nutnou: přezuje se, oblékne a
odchází z budovy.
t) Žák zachovává čistotu i v okolí školy, školní jídelny a v areálu hřiště, kde probíhá výuka. Mimo školu se
žák chová v souladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozoval pověst školy.
u) Rodiče doprovází své děti pouze ke vchodu do školy a nevchází do školy. Pokud rodiče chtějí jednat
s některým pracovníkem školy, vstupují do školy vchodem na 2. stupni po předchozí identifikaci
prostřednictvím domácího telefonu a kamerového systému.
8. Platnost a účinnost vnitřního školního řádu
a) Školní řád byl projednán v pedagogické radě dne 22. října 2018
b) Školní řád byl schválen školskou radou dne 23. října 2018
c) Školní řád nabývá účinnosti dnem 24. října 2018.
V Polici nad Metují dne 23. října 2018.

Mgr. Karel Nývlt
ředitel školy
Příloha:


Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků
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