Školní řád
Základní škola s polským vyučovacím jazykem a Mateřská škola s polským vyučovacím
jazykem Hrádek 739 97 Hrádek 77, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Preambule
Školní řád Základní školy s polským vyučovacím jazykem v Hrádku 77, 739 97,
vychází především ze Všeobecné deklarace lidských práv, která byla přijata a vyhlášena
rezolucí Valného shromáždění 217 A (III) dne 10.12.1948, a z právních předpisů platných v
České republice.
Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zároveň vychází ze zvyklostí a
místních podmínek této školy.
Za výchovu a řádné vzdělávání každého žáka ze zákona odpovídají jeho zákonní
zástupci. Pedagogové školy se na naplnění této zákonné povinnosti podílejí. Není jim proto
lhostejné, jak se chovají žáci v prostoru školy v době vyučování, na veřejnosti mimo areál
školy při školních akcích, ale ani v době mimo vyučování bez přímého dohledu rodičů. Není
jim lhostejné, jak žáci propagují dobré jméno školy.
Žáci školy mají právo, aby byli respektováni v souladu s Deklarací lidských práv a
Úmluvou o právech dítěte. S těmito právy souvisí i jejich povinnost uplatňovat totéž ve vztahu
ke spolužákům, učitelům, rodičům a všem ostatním osobám. Pro každého žáka školy je
spolužák jeho kamarád, kterému je třeba pomoci, poradit a respektovat ho. Nemůže se stát
ustrkovaným nebo ponižovaným.
Školní řád platí nejenom v areálu celé školy po celou dobu školního vyučování, ale i
při všech školních akcích mimo tyto prostory.

1.

Chování žáka:

1.1. Žák je povinen dodržovat pravidla slušného chování k pracovníkům školy i spolužákům.
Vykonává nařízení pedagogů a v situacích ohrožujících jeho zdraví rovněž nepedagogické
pracovníky. Žák si uvědomuje povinnost chovat se slušně rovněž mimo školu.
1.2. Povinností žáka je hlasitě a srozumitelně zdravit všechny dospělé osoby.
1.3. Nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek, stejně jako pití alkoholických
nápojů a kouření, je žákům školy přísně zakázáno.
1.4. Žák je povinen zaujmout negativní postoj k projevům brutality a agrese. Nepoužívá
vulgarismy.
1.5. Případné projevy šikanování nebo rasismu, budou přísně postihovány podle „Pravidel pro

hodnocení výsledků vzdělávání žáků", které jsou součástí tohoto Školního řádu.
1.6. V případě neposlušnosti žáka, nebo jeho hrubého chování, dozor vykonávající učitel,
popř. kterýkoliv pedagog, okamžitě o vzniklé situaci informuje rodiče (zákonné zástupce). Ti
jsou povinni se neprodleně dostavit do školy s cílem sjednání nápravy. Postih takového
chování (podle Pravidel) viz bod 1.5.
1.7. Žák má povinnost mít vypnutý mobilní telefon po celou dobu pobytu žáka ve škole.
Nestačí mít jen vypnuté vyzvánění telefonu. K výuce a další činnosti žáka ve škole není
mobilní telefon nezbytný.

2.

Do c h á z k a d o š k o l y:

2.1. Žák je povinen účastnit se výuky pravidelně - podle rozvrhu hodin. Na vyučovací hodiny
přichází včas, aby si stačil připravit pomůcky před jejich začátkem. Účastní se rovněž
nepovinných předmětů, pokud je na ně řádně přihlášen svým zákonným zástupcem.
2.2. Do školy vstupuje hlavním vchodem mezi 7, 30 a 7,45. (dřívější příchody povoluje ředitel
školy). Po vstupu do školy se v šatně přezouvá do vhodných přezůvek – nenechává v ní žádné
cenné předměty. Po ukončení výuky uklízí své místo ve třídě, či školní družině. Svůj odchod
hlásí vychovatelce ŠD.
2.3. Pro účely přezutí nelze použít obuv určenou pro výuku TV.
2.4. Žák nesmí opustit školu v průběhu vyučování.
2.5. Nepřítomnost žáka ze zdravotních a jiných závažných důvodů omlouvají na základě
písemné zprávy v žákovské knížce nebo na listu papíru jeho zákonní zástupci. Omluvit žáka
z jedné, popř. několik hodin může po předložení písemné omluvenky vyučující nebo třídní
učitel. Omluvit žáka na delší dobu z jiných než zdravotních důvodů, může pouze ředitel
školy – na základě písemné žádosti rodičů.
2.6. Nepřítomnost žáka musí být škole nahlášena zákonným zástupcem do 3 dnů – osobně
nebo telefonicky.
2.7. Nepřítomnost žáka omlouvá zákonný zástupce písemně v žákovské knížce dítěte. Třídní
učitel může v případě podezření zažádat omluvenku potvrzenou lékařem.
2.8. Oblečení žáka je čisté a přizpůsobené práci ve škole. Celkový vnější vzhled nesmí
vzbuzovat pohoršení, nebo posměch.

3.
Z a c h á z e n í s e š k o l n í m ma j e t k e m, u č e b n i c e mi a š k o l n í mi
p o t ř e b a mi :
3.1. Žák má právo používat učebnice a další školní pomůcky v souladu s předpisy BOZP.
3.2. Žák je povinen udržovat všechny věci, které tvoří zařízení školy a třídy v pořádku a
nepoškozovat je.
3.3. Za škodu na majetku školy, kterou žák způsobí svévolně nebo z nedbalosti, bude
vyžadována náhrada.
3.4. Žák je zodpovědný za čistotu a pořádek v místě svého působení.
3.5. Žák uklízí své místo před tím, než odejde ze třídy.
3.6. Žák nemůže manipulovat s elektrickým zařízením nebo ostatním, zejména technickým
vybavením školy.

4.

Oc h r a n a sv é h o z d r a v í a z d r a v í s v ý c h k a ma r á d ů :

4.1. Oblečení žáka je čisté a přizpůsobené práci ve škole. Celkový vnější vzhled nesmí
vzbuzovat pohoršení, nebo posměch.
4.2. Žák se v budově školy pohybuje v přezůvkách, které ho nevystavují nebezpečí úrazu.
Nepovoluje se chození ve vsuvkách.
4.3. Žák se chová tak, aby neohrožoval svým chováním své zdraví a zdraví jiných.
4.4. Žák nesmí do školy nosit nebezpečné nebo cenné předměty (jedná se zejména o drahé
mobilní telefony, tablety a notebooky)
4.5. Žák postupuje podle vnitřního řádu třídy, školní družiny, tělocvičny, hřiště, školní jídelny
a jiných.
4.6. Žák si nesedá na parapet, piano, elektrické topení a neotevírá sám okna.
4.7. Žák dodržuje všechny bezpečnostní předpisy během pobytu ve škole.
4.8. Žák okamžitě hlásí učiteli své zranění. Rodiče žáka během 2 dnů informují školu o úraze,
který se stal ve škole. Po tomto termínu nebude zranění kvalifikováno jako školní úraz.
4.9. Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují
konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů,
uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.

Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o
preventivním programu školy a dalších aktivitách.
V případě porušení pravidel stanovených tímto školním řádem pro vnášení a používání věcí
žákem, a pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví uplatní škola při vzniku škody na těchto
věcech nebo újmy na zdraví pravidlo o zavinění poškozeného (§ 2918 občanského zákoníku),
v jehož důsledku se povinnost školy k náhradě vzniklé škody nebo újmy (§ 391 zákona č.
262/2006 Sb.) poměrně sníží nebo úplně zanikne.

5.

Tř í d n í ř á d

5.1. Příprava na vyučování
5.1.1. Žák se připravuje na každou hodinu.
5.1.2. Žák po zvonění zaujímá místo ve své lavici.
5.1.3. Žák vstává, když do třídy vchází učitel nebo starší osoba. Vyučující daného předmětu
může dohodnout jiný scénář.
5.1.4. Žák svědomitě dělá domácí úkoly. Jejich absence je postihována podle „Pravidel pro
hodnocení výsledků vzdělávání žáků" (příloha ŠŘ).
5.1.5. Žák na začátku hodiny hlásí, že není připraven, nebo něco zapomněl.
5.1.6. Žák se převléká do TV v místě, které je k tomu určené. Vyučující stanoví další pravidla
k přípravě výuky TV.
5.2. Vyučování
5.2.1. Žáci se aktivně účastní vyučování, nenarušují průběh vyučovacích hodin a před
odpovědí se hlásí.
5.2.2. Žáci se řídí pokyny vyučujících.
5.2.3. Po ukončení vyučování žák setrvává na místě a vyčkává pokynů vyučujícího.
5.2.4. Žáci během vyučování neopouštějí třídu bez povolení.
5.3. Přestávka
5.3.1. Po ukončení hodiny žák vstane a uklízí své věci.
5.3.2. Žák se připravuje na další hodinu a jde na přestávku.

5.3.3. Žák během přestávky nesmí sedět v šatně, tělocvičně nebo školní jídelně.
5.3.4. Žák se během přestávky chová slušně, neběhá po chodbě, neopouští školní budovu.
5.3.5. Organizace vyučovacích hodin a přestávek
1. hodina
přestávka - svačina
2. hodina
přestávka
3. hodina
relaxační přestávka
4. hodina
přestávka
5. hodina
přestávka - oběd
6. hodina

7:50 - 8:35
8:35 - 8:50
8:50 - 9:35
9:35 - 9:45
9:45 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 11:30
11:30 - 11:40
11:40 - 12:25
12:25 - 12:55
12:55 - 13:40

5.3.6. Žák přichází do školy podle bodu 2.2., a když školu opouští informuje o tom učitelku
nebo vychovatelku školní družiny.
5.3.7. Ve školní jídelně se řídí pokyny dozorujících učitelů a pracovníků jídelny.
5.3.8. O změnách v rozvrhu hodin informuje písemně žáky a jejich zákonné zástupce třídní
učitel s předstihem.
5.4. Dozor
5.4.1. Třídní učitel určuje žáka, který má dozor.
5.4.2. Dozor udržuje pořádek ve třídě.
5.4.3. Dozor po každé hodině čistí tabuli (pokud byla použita).
5.4.4. Dozor se řídí dalšími pokyny učitelů.

6.

Práva žáka:

6.1. Žák má právo na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu. Dále má právo účastnit se
výuky v nepovinných předmětech a zájmových útvarech.
6.2. Žák má právo účastnit se různých soutěží v souladu se svými dovednostmi a
schopnostmi.

6.3. Žák má právo na vzdělávací postupy, způsob ověřování dosažených výsledků a
hodnocení, které vycházejí z individuálních vzdělávacích potřeb. Žáci se speciálními
vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělání, jehož obsah, formy a metody odpovídají
jejich vzdělávacím potřebám a možnostem.
(Příslušné vzdělávací postupy, vzdělávací strategie, metody hodnocení práce žáků, zaměření
forem a metody vzdělávací činnosti se žáky se speciálními poruchami učení a chování jsou
rozvedeny ve Školním vzdělávacím programu).
6.4. Žák má právo požádat učitele o dodatečnou pomoc a dále má právo na odpočinek mezi
jednotlivými hodinami.
6.5. Žák má právo na průběžné a spravedlivé hodnocení svých výsledků ve vzdělávání.
6.6. Žák má právo informovat třídního učitele, ředitele školy nebo ostatní pedagogy o svých
problémech a požádat je o pomoc při jejich řešení.
6.7. Žák má právo vyjadřovat své postřehy, myšlenky a připomínky věcným a kulturním
způsobem.
6. 8. Žák má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí
jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jejich
věku a stupni vývoje.
6. 9. Žák má právo na ochranu před všemi formami diskriminace, násilí, zneužívání
(Žáci se mohou obrátit na vyučující a třídní učitele, případně na metodičku školní prevence
sociálně patologických jevů. Poradenská činnost školy v oblasti prevence sociálně
patologických jevů napomáhá předcházet a odstraňovat některé sociálně patologické jevy.)

7.

Rodiče a škola

7.1. Rodiče žáků mají právo získávat informace o chování a prospěchu dítěte vyučujících a
třídních učitelů na třídních schůzkách. Mimo uvedené dny jsou konzultace možné po
předchozí domluvě. Tyto však nesmí narušovat výuku.
7.2. Rodiče mají právo volit a být volen do Školské rady podle pravidel, které stanovuje
v souladu se školským zákonem zřizovatel školy.
7.3. Rodiče mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných
záležitostí vzdělávání jejich dětí ve škole.
7.4. Rodiče jsou povinni dohlídnout, aby jejich dítě chodilo do školy pravidelně a včas.
7.5. Rodiče musí neprodleně oznámit škole změny zdravotního stavu dítěte, nebo jiné vážné
příčiny, které můžou ovlivnit jeho výchovu a vzdělávání.

7.6. Rodiče jsou povinni omluvit absenci dítěte ve škole (viz body 2.5., 2.6., a 2.7.)
7.7. Rodiče jsou povinni podle §28 odst. 2 a 3 Školského zákona zpřístupnit informace o dítěti
(Školní matrika).
7.8. Rodiče jsou povinni dohlídnout, aby jejich dítě bylo čisté a mělo ve škole vhodné
oblečení a účes.
7.9. Rodiče nebo zákonní zástupci se aktivně účastni akcí pořádaných školou a tak neformálně
získávají další informace o chování a výsledcích práce dítěte.
7.10. Rodiče nebo zákonní zástupci, kteří byli vedením školy (resp. třídním učitelem) pozváni
do školy ke konzultacím, jsou povinni se těchto zúčastnit.
7.11. Rodiče nebo zákonní zástupci jsou zodpovědní za vnější vzhled žáka. Ten v žádném
případě nemůže svým extravagantním oblečením nebo vzhledem vzbuzovat pohoršení.

Konečná ustanovení
Škola má právo v průběhu školního roku Školní řád doplňovat nebo měnit.
Příloha:
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád)

Mgr. Katarzyna Şafak
ředitelka školy

Rodiče a zákonní zástupci byli se školním řádem informování dne: 01. 09. 2021
Projednáno a schváleno v Pedagogické radě dne 26. 08. 2021
Projednáno a schváleno ve Školské radě dne: 01. 10. 2021

