Základní škola a mateřská škola Čestlice
Na Návsi 3, Čestlice, 251 01 Říčany

Školní řád
Školní řád stanovuje základní pravidla vzájemného soužití ve škole. Obsahuje práva a povinnoti žáků,
zákonných zástupců, pedagogických pracovníků a dalších pracovníků školy. Upravuje provoz,
docházku a vnitřní režim školy. Určuje podmínky pro bezpečnost, ochranu zdraví žáků, ochranu žáků
před diskriminací a sociálně patologickými jevy, určuje podmínky zacházení s majetkem školy, určuje
pravidla vzájemných vztahů. Součástí školního řádu jsou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
žáků (příloha).

1. Režim školy
1. Školní budova se otevírá v 7:00 a zavírá se v 7:55 hodin.
2. Vyučování začíná v 8:00 hod.
3. V 7:55 jsou žáci ve třídě připraveni na vyučování.
Časy vyučovacích hodin jsou stanoveny:

Přestávky:

1. hodina 8:00 – 8:45

8:45 – 8:55

2. hodina 8:55 – 9:40

9:40 – 9:55

3. hodina 9:55 – 10:40

10:40 – 10:50

4. hodina 10:50 – 11:35

11:35 – 11:55 (oběd)

5. hodina 11:55 – 12:40

12:40 – 13:00 (oběd)

6. hodina 13:00 – 13:45
Odpolední vyučování:
6. hodina 13:00 - 13:45

13:45 - 13:50

7. hodina 13:50 - 14: 35

4. Zahájení odpoledního vyučování, případně zahájení práce zájmového útvaru, atd., se řídí pokyny
jednotlivých pedagogických pracovníků.
5. Pro příchod a odchod ze školy lze používat výhradně hlavní vchod, pokud není pedagogickým
pracovníkem určeno jinak.

1

6. Během dopoledního vyučování je vstup do školy možný po zazvonění a ohlášení se u hlavního
vchodu.
7. Žáci využívají šatny v přízemí školy , v 1.patře a v přístavbě u tříd.
8. Do tříd vstupují žáci bez dozoru učitele, pouze do učebny informatiky a do odborné učebny s
učitelem.
9. O malé přestávce žáci přecházejí do příslušných učeben podle rozvrhu, během přestávek mají
umožněn volný pohyb po chodbě, kde se nachází jejich učebna. Žáci, kteří mají učebnu v přístavbě se
o přestávkách řídí pokyny pedagoga, který má dozor, neopouští své patro.
10. Během vyučovací doby mohou žáci opustit školu jen v doprovodu zákonného zástupce nebo jím
pověřené osoby po domluvě s pedagogem.
11. Po skončení vyučování, před opuštěním třídy vyučující zkontroluje pořádek ve třídě.
12. Po skončení vyučování se žák nesmí zdržovat ve škole bez dozoru.
13. Všechny školní akce začínají společným odchodem ze školy a končí ve škole, pokud pověřený
pedagog neurčí jinak.
14. Po skončení výuky odchází žáci s vyučujícím do školní jídelny, po obědě domů nebo do školní
družiny, kde se řídí řádem školní družiny. Není-li žák strávníkem, odchází přímo domů.
15. Rodiče čekají na děti u šaten v přízemí školy.
16. Na autobusové spojení mohou žáci počkat v šatně v přízemí budovy školy, řídí se pokyny
pedagoga.
17. Mimoškolní akce, které se konají ve škole po řádném vyučování, se konají vždy za přítomnosti
učitele nebo odpovědného vedoucího staršího 18 let.
18. Na kroužky žáci odchází a vrací se s pověřeným pedagogem (vedoucím kroužku).

2. Práva a povinnosti žáků
Žák má právo
• na vzdělání podle školního vzdělávacího programu
• na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a psychických schopností
• na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
• znát kritéria hodnocení výsledků vzdělávání, být dostatečně a včasně
informován o svém pokroku, o případných problémech, vyjádřit se ke svému hodnocení
• na volný přístup ke všem učitelům, vychovatelům i k vedení školy (obracet se na ně ve stanovenou
dobu o hlavní přestávce, po vyučování, v neodkladných záležitostech ihned zejména při zjištění
projevů nepřátelství, násilí, šikany a diskriminace)
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• vyjadřovat se odpovídajícím způsobem ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí
jeho vzdělávání
• reprezentovat školu při soutěžích a olympiádách (reprezentace školy není považována za
nepřítomnost)
• na otevřený přístup k informacím a činnostem, které podporují jeho všestranný osobnostně
sociální rozvoj
• na zapůjčení učebnic od školy
• na ochranu před vlivy, které by mohly ohrozit jeho tělesný nebo duševní vývoj
• na ochranu před všemi formami diskriminace, násilí, zneužívání a ponižování
• na ochranu osobních údajů a respektování soukromého života
• na slušné chování a zacházení ze strany dospělých
• na pomoc či radu třídního učitele či jiné osoby v případě problémů
• na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech
týkajících se vzdělávání, na pomoc při problémech se zvládáním nároků školy, které vycházejí
z jeho individuálních vzdělávacích potřeb a možností
• na zajištění dostatečného prostoru pro všestranný rozvoj osobnosti, pro vlastní aktivitu v poznávání
a sociální komunikaci, dostatek odpočinku a volného času s ohledem na základní fyziologické
a psychické potřeby žáka
• na pitný režim
• požádat pedagogického pracovníka o úschovu věcí cenných, které mají osobní charakter (hodinky,
šperky, také větší obnos peněz)
• na uvolňování z výuky během školního roku (léčebné pobyty, mimořádné rodinné rekreace apod.)
ředitelem školy na doporučení třídního učitele
• odejít dříve z vyučování, školní akce nebo ze školní družiny (lékař, rodinné záležitosti apod.) na
písemnou žádost rodičů nebo v jejich doprovodu a s vědomím třídního nebo pověřeného učitele
• na ocenění a pochvalu
Žák má povinnost
• účastnit se výuky podle školního vzdělávacího programu
• dodržovat školní řád a další dohodnutá pravidla, se kterými je seznámen
• respektovat zásady slušného chování a ohleduplnosti při jednání s pracovníky školy a spolužáky,
(hrubost a vulgární chování je nepřípustné v jakékoliv formě)
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• respektovat práva druhého, (jakékoliv formy omezování práv druhého jsou přísně zakázány)
• plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním
řádem
• aktivně se účastnit výuky, být spoluodpovědný za výsledky svého vzdělávání
• respektovat pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, dodržovat během výuky i mimo výuku v
prostorách školy a na akcích školy mimo budovu školy zásady bezpečnosti a hygieny, chránit své
zdraví a zdraví svých spolužáků, (otevírání oken, manipulace se žaluziemi, zařízením učeben je
dovoleno pouze na přímý pokyn vyučujícího nebo pracovníka školy, je zakázáno sedat a stoupat na
parapety oken, běhat a hrát míčové hry ve třídě, na chodbách a schodištích školy), dodržovat
dopravní předpisy
• přicházet do školy včas, upraven a oblečen v souladu se zásadami slušnosti a vykonávanou činností
• přezouvat se při příchodu do školy, jako přezůvky nosit vhodnou obuv, pokud možno se světlou
podrážkou, (na tělesnou výchovu využívat obuv sportovní, na venkovní tělesnou výchovu nosit
doporučenou obuv)
• při tělesné výchově nosit cvičební úbor
• nosit učebnice a další pomůcky podle rozvrhu hodin, pravidelně se připravovat na vyučování,
vypracovávat domácí úkoly
• denně s sebou nosit žákovskou knížku a nechávat ji podepisovat zákonným zástupcem (časté
zapomínání bude řešeno výchovným opatřením)
• využívat prostory, zařízení a učební pomůcky školy tak, aby byly udržovány v pořádku a čistotě
(třída, sociální zařízení, šatny, jídelna, školní hřiště, chodby školy a okolí školní budovy)
• při vyučování v odborných učebnách dodržovat ustanovení řádu příslušné učebny
• neopouštět školní budovu během vyučovací doby
• dodržovat odstup od stolu učitele, nenahlížet do poznámek, věcí pro výuku nebo osobních věcí,
nemanipulovat s učebními pomůckami
• dodržovat přísný zákaz
- kouření, včetně donášení, držení a distribuce tabákových výrobků, požívání alkoholických nápojů,
včetně jejich donášení, držení a distribuce používání ostatních nezákonných narkotických a
psychotropních návykových látek, definovaných příslušnými mezinárodními smlouvami, včetně jejich
donášení, držení a distribuce, donášení a přechovávání věcí, které ohrožují mravní výchovu
donášení, používání a distribuce věcí ohrožujících bezpečnost (např. zbraně, včetně nožů, řetězů,
bojových pomůcek a prostředků, prostředků zábavné pyrotechniky)
- násilí vůči druhému, nepřiměřené obrany, ponižování, zesměšňování, šikanování, diskriminace,
rasové a národnostní nesnášenlivosti
• dodržovat režim školy
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• řádně se omluvit na počátku vyučovací hodiny pokud není z nějakého důvodu připraven nebo nemá
v pořádku školní potřeby, (omluva bude vyučujícím posouzena)
• mít řádně a včas omluvenu nepřítomnost ve škole zákonným zástupcem v žákovské knížce
• po nepřítomnosti ve škole dopsat neprodleně sešity a doplnit zameškané učivo
• vyjadřovat své mínění a názory v souladu s právními předpisy, listinou základních lidských práv a
školním řádem
• nepoškozovat majetek školy nebo majetek spolužáků, chránit a šetřit učebnice, každé poškození a
závadu neprodleně hlásit pedagogickému pracovníkovi (za vandalství, úmyslné poškození majetku
školy nebo ze zásadní nedbalosti bude vyžadována oprava nebo náhrada vzniklé škody)
• v případě stravování ve školní jídelně, mít včas zaplacené obědy
• usilovat o konstruktivní řešení případných konfliktních situací ve škole
• nenosit do školy věci, které mohou ohrozit zdraví, způsobit úraz
• v případě nevolnosti či úrazu ohlásit neprodleně tuto skutečnost zaměstnanci školy (bude
zabezpečeno ošetření, přivolání rodičů, popřípadě lékařská pomoc)
• ihned informovat vyučujícího v případě ztráty osobní věci (za ztrátu nezabezpečených cenností
škola neručí)
• nalezené věci odevzdat do kanceláře školy nebo pedagogickým pracovníkům
• poskytnout pomoc spolužákům, v rámci svých možností, případně oslovit pedagogické pracovníky
školy, aby potřebnou pomoc zajistili
• nenosit do školy větší finanční částky (pokud nejsou určeny k úhradě školních akcí) nebo jiné cenné
předměty
• respektovat ustanovení o používání vlastní spotřební elektroniky
Pro nošení spotřební elektroniky (fotoaparáty, kamery, přehrávače, diktafony, mobilní telefony, atd.)
platí ustanovení o nošení cenných předmětů. Uvedené prostředky nejsou pro běžnou školní činnost
potřebné. Jejich donášení do školy a jejich používání je podstupováno na vlastní odpovědnost žáka a
jeho zákonných zástupců. Škola nebude šetřit ani odškodňovat jejich poškození, ztrátu nebo odcizení.
Používání vlastní spotřební elektroniky v průběhu přímé vyučovací činnosti se zakazuje, tyto
prostředky používat, především mobilní telefony musí být v této době vypnuty a zabezpečeny tak,
aby nenarušovaly výuku ( v době přestávek je mohou žáci použít se souhlasem učitele ohleduplně k
ostatním ). V případě porušení zákazu je povoleno pedagogickému pracovníkovi převzít prostředek
do přechodné úschovy. Prostředek bude navrácen buď po skončení činnosti žákovi nebo zákonnému
zástupci. Pořizování zvukových a obrazových záznamů a videosekvencí z prostor školy nebo školních
akcí není dovoleno. Výjimku může stanovit ředitel školy nebo pověřený pedagog při mimoškolních
aktivitách. Podmínkou je souhlas zúčastněných.
• dbát na dobrou pověst školy.
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3. Pracovníci školy
Pracovníci školy se řídí Pracovním řádem, zásadami etického chování, vzájemně se respektují.
Dodržují principy vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu, dbají na dodržování školního
řádu a budují důvěru mezi žáky, učiteli a rodiči. V zásadních otázkách, zejména při řešení hrubých
přestupků proti školnímu řádu postupují jednotně. K žákům mají pozitivní přístup.
Dodržují právní normy, zodpovědně nakládají s důvěrnými a osobními údaji žáků.

Některé povinnosti školy, jejích zaměstnanců, případně dalších osob při nakládání s
osobními údaji (dále Směrnice Základní školy a mateřské školy Čestlice pro ochranu
osobních údajů)
Každý zaměstnanec školy je povinen počínat si tak, aby neohrozil ochranu osobních údajů
zpracovávaných školou.
Dále je každý zaměstnanec školy povinen
- zamezit nahodilému a neoprávněnému přístupu k osobním údajům zaměstnanců, žáků, zákonných
zástupců a dalších osob, které škola zpracovává,
- pokud zjistí porušení ochrany osobních údajů, neoprávněné použití osobních údajů, zneužití
osobních nebo jiné neoprávněné jednání související s ochranou osobních údajů, bezodkladně
zabránit dalšímu neoprávněnému nakládání, zejména zajistit znepřístupnění, a ohlásit tuto
skutečnost řediteli školy či jinému příslušnému zaměstnanci.
Ředitel školy je povinen
- informovat zaměstnance o všech významných skutečnostech, postupech nebo událostech
souvisejících s nakládáním s osobními údaji ve škole, a to bez zbytečného odkladu,
- zajistit, aby zaměstnanci školy byli řádně poučeni o právech a povinnostech při ochraně osobních
údajů,
- zajišťovat, aby zaměstnanci školy byli podle možností a potřeb školy vzděláváni nebo proškolováni o
ochraně osobních údajů
- zajistit, aby škola byla schopna řádně doložit plnění povinností školy při ochraně osobních údajů,
které vyplývají z právních předpisů.

4. Zákonní zástupci žáků
Zákonní zástupci žáků mají právo
• na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, na poradenskou pomoc školy nebo
školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání
• vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí ve
škole
• na konzultaci s pedagogy
• požádat o uvolnění dítěte z výuky a zdůvodnit je (na jednu vyučovací hodinu uvolňuje žáka
vyučující, do dvou dnů třídní učitel, na více dní ředitel školy)
• být voleni do Školské rady
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• vznášet podněty a připomínky k práci školy, k vyučujícím, k vedení školy
• požádat ředitele školy v případě pochybností o správnosti hodnocení na konci prvního nebo
druhého pololetí o komisionální přezkoušení žáka (Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků)
Zákonní zástupci jsou povinni
• zajistit účast žáka na vyučování
• na vyzvání ředitele školy projednávat se školou závažné otázky týkající se vzdělávání žáka
• informovat se o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (využít třídních schůzek a konzultací
s pedagogickými pracovníky), kontrolovat žákovskou knížku
• informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných
okolnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
• informovat školu o nepřítomnosti žáka ve vyučování a důvodech do tří kalendářních dnů od
počátku nepřítomnosti žáka (nepřítomnost žáka může být omluvena zdravotními důvody nebo
závažnými rodinnými důvody prostřednictvím e-mailu, telefonu, osobně a musí o ní být záznam v
žákovské knížce)
• při vyžádání školou doložit častou nebo příliš rozsáhlou absenci potvrzením od lékaře (úředním
dokladem)
• dodržet zásadu, že uvolnění žáka z výuky, školní akce, školní družiny je možné pouze na písemnou
žádost zákonného zástupce, který tímto přebírá veškerou zodpovědnost za žáka
• oznamovat škole údaje podle zákona č.561/2004 Sb.(školského zákona) § 28,odst.2 (pro školní
matriku) zejména: jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, údaje o
předchozím vzdělávání, údaje o případném zdravotním postižení nebo znevýhodnění, jeho druhu,
popřípadě údaj o sociálním znevýhodnění, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o
zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o jménu a příjmení
zákonného zástupce, adresu pro doporučování písemností, telefonické spojení a další údaje, které
jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.
• při zvýšené nepřítomnosti konzultovat s třídním učitelem zajištění optimálního průběhu vzdělávání,
plnění školní povinné docházky
• v případě neomluvených hodin žáka, na vyzvání projednat situaci se školou
• nést odpovědnost za jednání a konání žáků mimo školní režim
Žák cizinec: Pokud se cizinec, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, neúčastní vyučování
nepřetržitě 60 vyučovacích dnů a nedoloží důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami
stanovenými školním řádem, přestává být den následující po uplynutí této doby žákem školy.
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5. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků
Žáci dbají na své zdraví, v případě nevolnosti či úrazu, násilí ohlásí tuto skutečnost zaměstnanci školy.
Dbají všech poučení o bezpečnosti při vyučování a pobytu ve škole, se kterými byli seznámeni, rovněž
všech poučení o bezpečnosti při mimořádných školních akcích (školní výlety, pobyty, exkurze,
vycházky, soutěže, plavecký výcvik) a všech poučení v hodinách se zvýšeným nebezpečím (tělesná
výchova, pracovní vyučování a praktické činnosti). Pedagogičtí pracovníci dbají na bezpečnost a
ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech. Chrání žáky před všemi
formami špatného zacházení. Poskytují žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví. Přihlížejí během vyučovacího procesu k základním fyziologickým potřebám žáků. V rámci
vzdělávacího programu je rozvíjena hodnota zdraví. Pedagogičtí pracovníci aktivně podporují
pozitivní vzájemné vztahy mezi žáky, využívají pedagogické metody rozvíjející sociální dovednosti
žáků. Výuka probíhá na základě dialogu, vzájemného respektu a pochopení mezi učitelem a žákem.
Učitelé pomáhají při řešení konfliktů, sledují signály předcházející vzniku problematického chování.
Škola vytváří a naplňuje Minimální preventivní program pro předcházení vzniku sociálně
patologických jevů, spolupracuje s rodinou, pedagogicko-psychologickou poradnou, odbornými
institucemi ( instituce zajišťující sociálně právní ochranu dětí). Škola zajišťuje vnitřní kontrolu
bezpečnosti prostor, dodržování pravidel chování, proškolování pracovníků školy v této oblasti. Škola
vede evidenci úrazů žáků, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. Ve
škole není povolena reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí.
Ve škole není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace.
Se školním řádem jsou žáci seznámeni na začátku školního roku a každý noví žáci průběžně během
roku.
Příloha 1. – Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád platný od 1. 9.2020

ředitel školy, Petr Svoboda
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