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Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace 

ŠKOLNÍ ŘÁD 

Vypracoval: RNDr. Michaela Bubíková  

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2021 

Pedagogická rada projednala dne: 30.8. 2021 

Školská rada projednala dne: 30.8. 2021 
 

 

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. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. 
 

  

 

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ 
 

 

1. Žáci mají právo: 

 

1) Na vzdělávání a školské služby podle školského zákona. 

2) Být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 

3) Obrátit se v případě jakéhokoliv problému na svého třídního učitele nebo jiného  

     pedagogického pracovníka školy 

4) Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a jejich prostřednictvím se obracet  

     na ředitele školy nebo školskou radu. 

5) Na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí 

6) Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání. 

7) Svobodně a kultivovanou formou vyjádřit svůj názor týkající se podstatných záležitostí  

     jejich vzdělávání. 

8) Stravovat se ve školní jídelně. 

9) Využívat nabídku školy v mimoškolní oblasti. 

 

 

2. Žáci jsou povinni: 

 

1) Řádně docházet do školy. 

2) Dodržovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti,  

     s nimiž byli seznámeni. 

3) Plnit pokyny všech zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a       

     školním řádem. 

4) Pracovat poctivě, plnit zadané úkoly, systematicky se připravovat na vyučování a nosit 

     pomůcky podle pokynů vyučujících. 

5) Být ukázněný a nenarušovat vyučování. Dodržovat normy společenského chování. 
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6) Chodit do školy vhodně a čistě upraveni a oblečeni.  

 

7) Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez  

vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením  

vyučujících a pod jejich dohledem.       

 

8) Žák nenosí do školy cenné věci a předměty, které nesouvisí s výukou, a mohly by ohrozit  

zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. 

 

9) Není přípustné rušit vyučování provozem mobilních telefonů. Ty je nutno mít v době 

výuky vypnuté. Používat mobilní telefon nebo jiné elektronické zařízení ve výuce je možné 

pouze se souhlasem vyučujícího. 

 

10) Chovat se v souladu s tímto školním řádem i na školních akcích konaných mimo budovu 

školy.  

 

Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení  

žákovi uložit:   

 napomenutí třídního učitele 

            důtku třídního učitele 

            důtku ředitele školy. 

 Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným   

 způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy. 

 

 

 

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ 
 

 

1. Rodiče (zákonní zástupci) mají právo: 

 

1) Na informace o průběhu a vzdělávání svého dítěte ve škole a vyjadřovat se ke všem  

     rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jeho vzdělávání. 

2) Nahlížet do dokumentů školy, pořizovat si z ní opisy, výpisy nebo pořídit si jejich kopii. 

3) Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v 

    záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. 

4) Pro svoje děti se speciálními vzdělávacími potřebami na vzdělávání, jehož obsah, formy a  

     metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám. V případě doporučení mohou požádat o  

     individuální vzdělávací plán. 

5) Volit a být voleni do školské rady. 

6) Požádat o přezkoumání výsledků hodnocení svého dítěte. 

 

 

2. Zákonní zástupci žáků jsou povinni:    

 

1) Zajistit, aby žák docházel řádně a včas do školy. 

2) Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování  

    nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Po návratu žáka do školy 

    tuto nepřítomnost písemně omluví v žákovské knížce. 
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3) Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné 

    omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu),  

    nebo třídnímu učiteli – při uvolnění na více hodin. 

4) Informovat školu o změně v údajích o žákovi, zdravotních obtížích nebo jiných závažných  

    skutečnostech, které mohou mít vliv na průběh vzdělávání. 

5) Na vyzvání třídního učitele, případně ředitele školy, se osobně zúčastnit projednávání  

   závažných otázek týkajících se výchovy a vzdělávání žáka. 

 

 

 

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o 

pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky   
jsou doplněna následující pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků následujícím 

způsobem: 

 

 

1. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu 

nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona nebo z důvodu nařízení karantény 

podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z 

nejméně jedné třídy ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním 

způsobem. 

 

2. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového 

vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. 

 

3.  Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Pokud žák nebude moci být 

přítomen ve výuce, rodič žáka omlouvá běžným způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a 

hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka. 

 

 

 

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY 
 

 

1. Provoz a vnitřní režim školy       

 

1) Budova školy se ráno otevírá v 7.30 h a zavírá v 7.50 h. 

2) Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatně, přezují se do domácí obuvi 

    a ihned odcházejí do učeben.  

3) Před každou vyučovací hodinou si žáci připraví na lavici všechny potřebné pomůcky, 

    včetně žákovské knížky. 

4) Po zvonění na hodinu jsou žáci na svých místech a v klidu očekávají příchod vyučujícího. 

5) Otevírat okna je dovoleno pouze s vědomím vyučujících. 

6) Do hodin tělesné výchovy žáci odchází a vrací se zpět pohromadě, pod vedením vyučujícího. 

7) Po skončení vyučování si žáci uklidí své místo a zvednou svoji židličku. Vyučující předává  

    žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, vychovatelce školní družiny. Ostatní odvádí 

    do šaten.  

8) Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. 
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Organizace vyučování:  

1. vyuč. hodina       7.50 -  8.35 h 

2. vyuč. hodina       8.45 -  9.30 h 

3. vyuč. hodina       9.45 - 10.30 h 

4. vyuč. hodina     10.40 - 11.25 h 

5. vyuč. hodina     11.35 - 12.20 h 

6. vyuč. hodina     12.25 – 13.10 h 

 

2. Provoz školní družiny 

 

1) Za pobyt žáka ve školní družině platí zástupci žáka poplatek. Výši úplaty stanoví ředitel  

    školy. 

2) Ranní družina je v provozu od 6.30 h. do 7.30 h., odpolední družina od 11.35 h do 16.00 h. 

3) Na oběd chodí děti se svojí vychovatelkou. 

 

 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ 

 

1) Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili svoje zdraví  

     ani zdraví jiných osob.   

2) Žákům je zakázáno manipulovat s okny, elektrickými spotřebiči a vypínači  

     bez přítomnosti učitele.  

3) Při výuce v tělocvičně nebo počítačové učebně se žáci řídí bezpečnostními řády pro tyto  

     učebny.  

4) Při přecházení na akce mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu  

     a pokyny doprovázejících osob. 

5) Každý úraz nebo poranění během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu  

     při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu nebo pedagogickému dozoru. 

6) Žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití  

     alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).  Pro žáky  

     platí zákaz nošení a držení omamných a psychotropních látek v budově školy.     

7) Žák má právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, nesnášenlivosti, šikanou,  

     násilím, vandalismem a rasismem. Při setkání s těmito jevy neprodleně informuje svého  

     třídního učitele nebo ředitele školy. 

 

 

ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY 
 

1) Žáci zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně. Učebnice, žákovskou knížku 

    a sešity nosí obalené, podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů. Ztracenou nebo úmyslně 

    poškozenou učebnici je žák povinen uhradit. 

2) Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. 



5 

 

3) Žáci šetří majetek školy. Za úmyslně poškozený majetek školy bude vyžadována  

    odpovídající úhrada.   

4) Žáci udržují své místo, třídu, chodbu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku.  

5) Žáci zbytečně neplýtvají vodou a elektrickou energií. 

 

 

 

 

V Kobylnicích, dne 30.8.2021                                                     RNDr. Michaela Bubíková 

                                                                                                                   ředitelka školy 

 

 

                                  


