
Základní škola a Mateřská škola Dřísy,  

okres Praha-východ, 

příspěvková organizace 

 

Školní řád 

 

Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušných prováděcích 

předpisů, Listiny základních práv a svobod; Úmluvy o právech dítěte a dalších zákonných 

předpisů ČR.Tento školní řád vydávám jako statutární orgán školy. 

  

 OBECNÁ USTANOVENÍ 

a. Školní řád upravuje podmínky soužití na ZŠ a MŠ Dřísy (dále jen „škola“) ve smyslu 

§ 30 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona). Upravuje podrobnosti k výkonu práv 

a povinností žáků, jejich zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů mezi 

všemi osobami účastnými na vyučování. Jeho součástí jsou podmínky provozu a 

vnitřního režimu školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich 

ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství 

nebo násilí. Školní řád dále stanoví podmínky zacházení se školním majetkem a 

pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání.  

b. Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny 

pracovníky školy a je platný i pro akce související s výchovně vzdělávací činnosti 

školy, které se uskutečňují mimo budovu školy.  

c. Všem osobám účastným na vyučování je v rámci školního vyučování a v rámci 

činností, které spadají do působení školy, poskytnuta veškerá možná ochrana před 

všemi formami rasismu, národnostní, náboženské a veškeré další netolerance ve 

smyslu Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a dalších právních 

norem ČR.  

d. Škola respektuje všechna práva dětí, která stanoví Úmluva o právech dítěte, a dbá na 

jejich dodržování (ochrana před diskriminací, respektování práva na svobodu myšlení 

a náboženství, ochrana před vměšováním do soukromí dítěte, do jeho korespondence, 

na ochranu před nezákonnými útoky na jeho pověst). 

e. Školní řád je vždy nadřazen eventuelním Třídním pravidlům.  

f. Přílohami Školního řádu jsou, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, Řád 

mateřské školy, Řád školní družiny a řády odborných učeben. 
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I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ 

1) Žáci školy mají tato práva: 

a) na všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v Úmluvě o právech dítěte, a práva zakotvená  

v  zákoně č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) 

b) na základní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu ZŠ a MŠ Dřísy a školské 

služby, jež škola poskytuje (školní družina, školní jídelna) podle školského zákona 

c) být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání  

d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání  

a provozu školy, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich 

věku a stupni vývoje; ke svým vyjádřením mohou využít i schránku důvěry 

e) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání 

f) v odůvodněných případech má žák právo prostřednictvím svého zákonného zástupce 

požádat o zvláštní péči (dlouhodobé onemocnění, speciální vzdělávací potřeby, mimořádné 

schopnosti a talent) 

g) na ochranu před sociálně patologickými jevy, projevy rasové i jiné nesnášenlivosti, 

diskriminace nebo násilí, na ochranu proti zneužívání návykových látek a využití 

preventivních programů školy 

 

2) Žáci mají tyto povinnosti: 

a. řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat 



b. dodržovat školní řád, řády odborných učeben, pokyny školy k ochraně zdraví a 

bezpečnosti a další vnitřní předpisy školy, s nimiž byli seznámeni 

c. plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a 

školním řádem  

d. respektovat práva a potřeby ostatních, neprovozovat takové činnosti, které jsou 

v rozporu s bezpečností žáků. Svým chováním neohrožovat zdraví své ani jiných osob. 

e. chovat se ve škole slušně ke všem dospělým i k jiným žákům školy 

f. všichni žáci školy jsou povinni zabránit výskytu šikany, vandalismu, brutality, rasismu 

a kriminality; při jejich výskytu jsou povinni okamžitě informovat třídního učitele, 

nebo vedení školy 

g. zacházet šetrně s majetkem školy, svým, příp. svých spolužáků 

h. starat se o své osobní věci a nosit požadované pomůcky na výuky 

i. účastnit se akcí vyplývajících z učebního plánu a akcí, které vyhlásí ředitelka školy za 

povinné 

j. zapsat si do žákovské knížky informace o veškerých změnách v provozu školy a 

informovat o těchto změnách své rodiče (zákonné zástupce) 

k. chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin, vhodně a čistě upraven a 

oblečen.  

l. v průběhu vyučování neopouštět budovu bez vědomí třídního učitele a vyučujícího 

m. docházka do zájmových kroužků a školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. 

Odhlásit se mohou vždy ke konci pololetí.  

 

 

II.  PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ  ŽÁKU 

1)  Rodiče (zákonní zástupci) nezletilých žáků mají právo na: 

a. informace o průběhu a výsledcích vzdělávání jejich dítěte (dětí) 

b. informace o škole podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím, 

včetně možnosti nahlížet do výroční zprávy školy, pořizovat si z ní opisy a výpisy 

c. volit a být voleni do školské rady, vnášet připomínky, návrhy a podněty k práci školy 

u vyučujících, ředitelky školy nebo u členů školské rady 

d. vyjadřování se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání 

žáka, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost 

e.  informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v 

záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona 

f.  u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, 

formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření 

nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a 

školského poradenského   

g. podání písemné žádosti, doložené lékařským posudkem, na jejímž základě může být 

žák částečně nebo úplně osvobozen z výuky některého předmětu (např. TV).   

h. být dostatečně v předstihu a prokazatelným způsobem informováni o zhoršení 

prospěchu nebo chování dítěte 

i. na slušné jednání ze strany všech zaměstnanců školy 

 



2) Zákonní zástupci nezletilých žáků mají tyto povinnosti: 

a. zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy 

b. na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek 

týkajících se vzdělávání dítěte 

c. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo 

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání 

d. dokládat důvody nepřítomnosti dítěte na vyučování v souladu s podmínkami 

stanovenými školním řádem (viz. Docházka do školy) 

e. oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona č. 561/2004Sb. a další 

údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v 

těchto údajích 

f. pravidelně kontrolovat žákovskou knížku svého dítěte (např. kvůli informacím ze 

školy – např. o změnách v rozvrhu)  

g. při dlouhodobé nepřítomnosti zákonný zástupce konzultuje s vyučujícími zajištění 

optimálního způsobu vzdělávání žáka. Jestliže žák v průběhu pololetí zamešká 

z jakýchkoli důvodů více než 50% odučených hodin daného předmětu, případně se 

hodin Tv aktivně neúčastní (necvičí), může být komisionálně přezkoušen. 

h. řídit se Školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy. 

 

 

III. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY 

1) Docházka do školy 

a. Žáci jsou povinni docházet do školy pravidelně a včas podle daného rozvrhu, účastnit 

se vyučování a činností organizovaných školou, které se konají v době vyučování.  

Řádně omlouvat svoji neúčast na vyučování a ostatních povinných akcích školy. 

b. V případě, že se žák nemůže vyučování účastnit z důvodů předem známých, požádá 

zákonný zástupce nezletilého žáka třídního učitele o uvolnění z vyučování. 

c. Žádají-li zákonní zástupci o uvolnění žáka před ukončením vyučování, dají třídnímu 

učiteli prostřednictvím žáka písemnou omluvu, kde uvedou dne a hodinu, kdy má být 

žák uvolněn. Žáka si od vyučujícího přebírá vždy zákonný zástupce nebo osoba jím 

pověřená (písemné pověření). 

d. Uvolnění na jednu vyučovací hodinu povoluje vyučující předmětu nebo třídní učitel 

žáka, na 1 den povoluje třídní učitel žáka. Ředitelka školy uvolňuje žáka z výuky na 2 

a více dnů na základě vyplněného formuláře. 

e. Zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen informovat o důvodech nepřítomnosti 

žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti, a 

to písemně nebo telefonicky. Pokud tak neučiní, lze žákovu absenci považovat za 

neomluvenou. 

f. Žák je povinen předložit písemnou omluvenku v žákovské knížce třídnímu učiteli 

ihned po návratu do vyučování, nejpozději do tří pracovních dnů. 

 



g. V odůvodněných případech (např. podezření na záškoláctví) může třídní učitel ke 

každé absenci z důvodu nemoci omlouvané zákonnými zástupci požadovat doložení 

žákovy nepřítomnosti také potvrzením ošetřujícího lékaře.  

h. Každá neomluvená absence žáka je ihned po zjištění projednána s jeho zákonnými 

zástupci. Podle počtu neomluvených hodin je žák potrestán kázeňským postihem (viz. 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) 

i. Jestliže dojde k opakovanému bezdůvodnému nebo řádně neomluvenému zanedbání 

školní docházky, oznámí škola v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-

právní ochraně dětí tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

 

2) Chování žáků ve škole 

a. Žáci dodržují zásady slušného a kulturního chování ve vztahu ke všem pracovníkům 

školy i spolužákům, nepoužívají hrubých a vulgárních slov.  

b. Žák dbá důsledně pokynů pedagogických pracovníků i provozních zaměstnanců školy. 

c. Žák je zodpovědný za své chování a studijní výsledky. 

d. Do školy přicházejí žáci vhodně a čistě upraveni. V šatně si odkládají své svršky         

a přezouvají se do přezůvek, ve kterých se pohybují po škole. 

e. Žáci se zodpovědně připravují na vyučování, zpracovávají zadané úkoly, na vyučování 

mají připravené potřebné pomůcky, na hodiny tělesné výchovy a praktického 

vyučování předepsaný oděv a obuv, kterou používají pouze v těchto hodinách. 

f. Jestliže se žák nemohl na vyučování náležitě připravit nebo nevypracoval domácí 

úlohu, omluví se a zdůvodní svoji nepřipravenost učiteli na počátku vyučovací hodiny. 

Učebnice a školní potřeby nosí do školy podle rozvrhu hodin a podle pokynů učitelů. 

g. Žáci udržují své pracovní místo a jeho okolí v čistotě a pořádku. 

h. Žáci nenarušují průběh vyučovací hodiny nevhodných chováním a činnostmi, které se 

neslučují se školním řádem a nemají žádný vztah k vyučování. Přestávek využívají     

k přípravě na vyučování nebo k přechodu do jiných učeben, k osvěžení a odpočinku. 

Během malých přestávek žáci bezdůvodně neopouštějí učebnu. O velké přestávce (po 

2. vyučovací hodině) se ukázněně pohybují po chodbách školy. V případě příznivého 

počasí lze velkou přestávku trávit i na školní zahradě, kde musí být zajištěn dohled 

pedagogických pracovníků školy. 

i. Žák pomáhá slabším nebo postiženým spolužákům, popřípadě dospělým 

návštěvníkům školy. 

j. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči spolužákům a pracovníkům 

školy jsou považovány za závažné porušení školního řádu a řešeny v souladu 

s Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

k. Žák svým chováním a vystupováním na veřejnosti nepoškozuje dobré jméno školy.  

 

 

3) Vnitřní režim školy 

a. Školní budova se pro žáky otevírá v 6.30 hod. Žáci vstupují do školy hlavním 

vchodem. 



b. Do budovy školy nevjíždějí žáci na koloběžkách, skateboardech, kolečkových 

bruslích ani na tzv. kolečkových botách apod.  

c. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky do šatny.  

d. V šatnách se žáci zbytečně nezdržují a ihned odchází do družiny či do učeben.        

V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením 

vyučujícího. 

e. V budově školy žáci nenosí čepice ani jiné pokrývky hlavy. 

f. Pořadí a čas vyučovacích hodin stanovuje rozvrh hodin. Každá hodina začíná           

a končí zvoněním, případně pokynem vyučujícího. 

g. Začátky vyučovacích hodin jsou stanoveny následovně:  

1. vyučovací hodina         7.40  -    8.25 

2. vyučovací hodina         8.35  -    9.20 

3. vyučovací hodina         9.40  -  10.25 

4. vyučovací hodina        10.35 -  11.20 

5. vyučovací hodina        11.30 –  12.15 

6. vyučovací hodina        12.20 –  13.05 

 

h.  Po skončení výuky učitel žáky odvádí do družiny, kde si je převezme službu 

konající vychovatelka. Pokud žáci družinu nenavštěvují, učitel je odvede do šatny a 

vyčká, než opustí školu.  

i. Pozve-li si učitel žáky do školy mimo jejich rozvrh hodin, zodpovídá po celou dobu 

jejich pobytu ve škole za jejich bezpečnost a kázeň. 

j. Škola zodpovídá za žáky v době dané rozvrhem, včetně nepovinných předmětů, 

přestávek a stravování. Pedagogičtí ani provozní zaměstnanci školy nemohou žáky 

uvolňovat bez dohledu dospělé osoby k činnostem mimo školní budovu. 

k. Žákům není dovoleno zdržovat se v době mimo vyučování bez dohledu učitele        

v budově školy ani na školním dvoře. 

l. Pokud se vyučující nedostaví do výuky do 5 minut po začátku vyučovací hodiny, 

oznámí žákovská služba neprodleně tuto skutečnost vedení školy. 

m. Během vyučovací hodiny smí žák opustit své místo v učebně jen se souhlasem 

vyučujícího. 

n. Odchod žáka ze školy během přestávek či během vyučování je možný jen na 

základě písemné žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka. Ústní žádost není      

z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví žáka akceptovatelná. 

o. Během vyučovací hodiny má žák svůj mobilní telefon vypnutý a má jej uložen ve 

své školní tašce. Není dovoleno jej během hodiny používat. Používání mobilního 

telefonu při vyučovací hodině je považováno za projev nezdvořilého a neslušného 

chování, za svévolné narušování vyučovací hodiny a za porušení školního řádu. 

p. V budově, areálu školy a při všech akcích školy mají žáci přísný zákaz pořizovat 

bez předchozího svolení vedení školy fotografický, audio či videozáznam                 

z vyučovacích hodin, záznam vyučujících, zaměstnanců školy ani spolužáků. 

q. Při výuce v odborné učebně a v tělocvičně se žáci řídí řády platnými pro tyto 

učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první 

vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině 

chyběli. O poučení žáků provede vyučující záznam do třídní knihy. Do všech 

učeben žák přechází způsobem dohodnutým s vyučujícím. 



r. Stravování žáků probíhá v určenou dobu v jídelně školy. Do školní jídelny odcházejí 

žáci ukázněně. Stolují kulturně a zanechají po sobě pořádek. Dbají pokynů 

dozírajícího učitele. Žáci se řídí vnitřním řádem jídelny. Při nevhodném chování ve 

školní jídelně může být žák vyloučen ze školního stravování. 

s. Do sborovny a ředitelny žáci vstupují pouze za přítomnosti pedagogického 

pracovníka. 

t. Za pořádek ve třídě během výuky, ale i po skončení vyučování, odpovídá vyučující 

a jeho žáci. 

u. Do školy nepatří věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat 

mravní výchovu žáků, stejně tak i velké částky peněz nebo cenné předměty. 

v. Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci během pobytu ve školní budově nebo mimo    

budovu při akci pořádané školu, neprodleně ohlásí tuto skutečnost vyučujícímu nebo  

učiteli, který koná dohled. Zcizené a poškozené věci jsou hrazené pojišťovnou či 

školou jen v případě, že byly uloženy pod pevným uzávěrem (např. uzamčeny  

v šatně). Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí – např. uzamykáním kola 

v kolárně. 

w. Jestliže žák použije k cestě do školy jízdní kolo, zamkne jej do stojanu na jízdní 

kola ve dvoře školy. Není dovoleno kola nechávat volně, neuzamčená. 

x. Případný úraz, poranění, nevolnost nebo nehodu během pobytu žáků ve školní 

budově nebo mimo budovu při akci pořádané školu, žáci hlásí ihned vyučujícímu 

nebo pedagogickému dozoru. Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který 

v době vzniku úrazu vykonával nad žáky dohled, do Knihy úrazů a to nejpozději do 

24 hodin od okamžiku, kdy se o úrazu dozví.  

y. Ve škole je zakázáno propagovat strany a hnutí směřující k potlačování lidských 

práv či rasové nesnášenlivosti.  

z. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména 

organizačních a technických na základě § 24 odst. 2 školského zákona, vyhlásit pro 

žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. 

 

 

4) Režim při mimoškolních akcích. 

1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se 

uskutečňuje vzdělávání zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - 

pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, 

který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním 

úkonům. 

2. Při organizaci výuky na mimoškolních akcích stanoví zařazení a délku přestávek 

pedagog pověřený vedením akce, a to podle charakteru činnosti a s přihlédnutím          

k základním fyziologickým potřebám žáků. 

3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu 

osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Škola 

pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo 

budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy, zejména            

s ohledem na zajištění BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením v měsíčním 

plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména 

doprovázejících osob. 



4. Při mimoškolních akcích, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola 

uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví 

žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce 

končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v 

předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí 

organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků, a to zápisem 

do žákovské knížky nebo jinou písemnou informací. 

5. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí 

pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi 

doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, 

lyžařské kurzy, školy v přírodě, výuku plavání aj. platí zvláštní bezpečnostní předpisy, 

se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci 

podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto 

zařízení. 

6. Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast 

BOZP  (směrnice pro ŠVP, LVVZ, zahraniční výjezdy, školní výlety). Za dodržování 

předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy. 

7. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně 

klasifikace na vysvědčení. 

8. Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochrana zdraví žáků po dobu dopravy na 

soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se zákonným zástupcem žáka 

nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků 

organizátor. 

 

 

 

IV. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI, POŽÁRNÍ OCHRANY A 

OCHANY ZDRAVÍ  DĚTÍ  A  JEJICH OCHRANY  PŘED  SOCIÁLNĚ  

PATOLOGICKÝMI JEVY  A  PŘED  PROJEVY  DISKRIMINACE,  

NEPŘÁTELSTVÍ  NEBO  NÁSILÍ 

a. Všechny osoby účastné na vyučování jsou povinny dodržovat pravidla bezpečnosti     

a ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních osob a řídit se protipožárními předpisy     

a evakuačním plánem budovy. 

b. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost se účastnit pravidelných školení                     

v problematice BOZP a dbát bezpečnostních pokynů vedení školy. 

c. Žáci jsou povinni dbát na ochranu svého zdraví a zdraví svých spolužáků, neprodleně 

informovat třídního učitele (vyučujícího) o případech zranění, úrazu, fyzického 

napadení nebo jiné formy útisku vlastní osoby nebo jiné osoby, u nichž byl přítomen. 

d. Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. Porušení zákazu 

kouření je porušením zákona č. 379/2005 Sb., a je tedy považováno za hrubé porušení 

Školního řádu. 

e. Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno užívat alkohol, omamné    

a psychotropní látky a pod vlivem alkoholu nebo těchto látek do školy a školních 

prostor vstupovat. Porušení tohoto zákazu je považováno za zvláště hrubé porušení 

Školního řádu a bude předáno k šetření orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 



f. Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno distribuovat nebo jinak 

manipulovat s omamnými a psychotropními látkami. Porušení tohoto nařízení je 

porušením trestního zákona a bude předáno k šetření orgánům činným v trestním 

řízení. 

g. Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno používat zbraně, 

výbušniny, střelivo nebo pyrotechniku a je rovněž zakázáno tyto předměty do všech 

prostor školy přinášet. Porušení tohoto zákazu je posuzováno jako zvlášť hrubé 

porušení Školního řádu. 

h. Ve všech prostorách školy se zakazuje manipulovat s otevřeným ohněm; při zjištění 

požáru jsou žáci povinni ihned uvědomit kteréhokoliv zaměstnance školy. 

i. Ve všech prostorách školy není povoleno používání chemických prostředků k čistění 

oděvů a přechovávání jakýchkoliv chemikálií, hořlavin a těkavých látek. 

j. Pro žáky platí přísný zákaz jakékoliv manipulace s elektrickými spotřebiči                   

a elektroinstalací. 

k. Žáci mají zakázáno otevírat bez dovolení okna, pokud ve třídě není přítomen 

vyučující. Rovněž je přísně zakázáno vysedávání žáků na okenních parapetech, 

vyklánění se a sedání do oken, vyhazování různých předmětů a vylévání vody z oken 

apod. 

l. Žáci jsou povinni zdržet se chování, které by se dalo vykládat jako projev rasové nebo 

jiné nesnášenlivosti, diskriminace, vandalismu, násilí a šikany. Každé takové chování 

bude tvrdě sankcionováno podle Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

Žáci jsou povinni neprodleně ohlásit kterémukoli pracovníkovi školy každý projev 

chování uvedený v tomto bodě.  

 

 

V.  PRAVIDLA  PRO ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY 

a. Žáci mají právo používat zařízení školy, pomůcky a učebnice pouze v souvislosti         

s výukou. Jsou povinni se řídit pokyny učitelů nebo jiných oprávněných osob. 

b. Žáci jsou povinni šetrně zacházet s učebnicemi, které jim byly svěřeny v souvislosti     

s výukou. Jsou si vědomi, že v případě neúměrného poničení učebnice či její ztrátě, 

zakoupí učebnici novou.  

c. Žáci i zaměstnanci školy udržují třídu, vnitřní i okolní prostory školy v čistotě             

a pořádku, chrání majetek školy před poškozením.  

d. Žák odpovídá za škodu, kterou svým jednáním způsobil a za škodu, jejímuž vzniku 

nezabránil, přestože to bylo v jeho silách.  

 

 

VI.  PRAVIDLA  PRO HODNOCENÍ  VÝSLEDKU  VZDĚLÁVÁNÍ  

ŽÁKU 

      Tato směrnice je součástí Školního řádu, podle paragrafu 30, odstavce 2 školského 

zákona („Školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a 

studentů.“). Pro svou obsáhlost je však uvedena v dílčí, samostatné části Školního řádu. 



 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

a. Školní řád byl projednán a schválen Pedagogickou radou dne: 25. 8 2016. 

b. Školní řád byl projednán a schválen Školskou radou dne: 29. 8. 2016 

c. Školní řád nabývá účinnosti od dne: 1. 9. 2016 

d. Záznam o seznámení zaměstnanců školy s tímto řádem je založen v ředitelně školy. 

e. Žáci školy jsou s tímto řádem seznamováni třídními učiteli vždy v prvních dnech 

nového školního roku. Seznámení je zaznamenáno vždy v třídních knihách 

jednotlivých ročníků.   

f. Podle paragrafu 30 školského zákona č. 561/2004Sb. zveřejňuje ředitelka školy tento 

řád následujícím způsobem: vyvěšením na nástěnce ve sborovně a na nástěnce 

v hlavní chodbě budovy (šatny žáků ZŠ). 

g. Řád bude pro zákonné zástupce žáků zpřístupněn na místech uvedených v bodu f a na 

webových stránkách školy. 

 

 

 

 

                                                                           

                                                                           ředitelka ZŠ a MŠ Dřísy 
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Pravidla pro hodnocení žáků školy 

Obsah: 

1. Pravidla pro hodnocení žáků 

2. Způsob hodnocení a získávání podkladů pro hodnocení, hodnocení při projektech, 

sebehodnocení 

3. Klasifikace a slovní hodnocení 

4. Postup do vyššího ročníku 

5. Klasifikace chování a výchovná opatření 

6. Komisionální přezkoušení žáka 

 

Tato pravidla hodnocení jsou v souladu s ustanoveními: 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(Školský zákon) 

vyhlášky č. 48/2005 Sb. v platném znění, o základním vzdělávání a některých náležitostech 

plnění povinné školní docházky 

vyhlášky č. 73/2005 Sb. v platném znění, o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných 

1. Pravidla pro hodnocení žáků 

Hodnocení vychází z objektivního posuzování míry dosažení očekávaných a dílčích výstupů 

formulovaných v ŠVP ZŠ a MŠ Dřísy Otevřená budoucnost. 

Hodnocení musí předcházet jasné a srozumitelné formulování cílů a kritérií hodnocení, 

s nimiž je žák přiměřeně svému věku seznámen. Žák má právo vědět, jakým způsobem a 

podle jakých kritérií bude v určité fázi základního vzdělávání hodnocen. 

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáka musí být: 

• Jednoznačné, srozumitelné a objektivní 

• Odborně správné a pedagogicky zdůvodněné 

• Srovnatelné s předem stanovenými kritérii 

• Plánované, všestranné a systematické 

• Věcné a informativní 

V žádném případě by nemělo být zaměřené na chybu, ale na to, co žák umí. Nemělo by mít 

stresující charakter a mělo by přispívat k osobnostnímu rozvoji žáka. Cílem hodnocení je 

poskytnout žákovi zpětnou vazbu, díky které získá informace o tom, jak danou problematiku 

zvládá, co se naučil, v čem se zlepšil a v čem chybuje. Hodnocení by žáka mělo motivovat 

pro další vzdělávání. 

Hodnocení nemusí být směřováno pouze k jednotlivci, ale též ke dvojici, skupině či celé třídě. 

Hodnocení není prostředkem k rozdělování žáků na úspěšné a neúspěšné. Mělo by se 

soustředit na individuální schopnosti a pokrok každého žáka. 



 

2. Způsob hodnocení a získávání podkladů pro hodnocení 

Ve výchovně vzdělávacím procesu se realizuje hodnocení průběžné a souhrnné.  

Souhrnné hodnocení, klasifikace a celkový prospěch slouží k posuzování výkonů a chování 

žáka na konci klasifikačního období – pololetí. 

Průběžné hodnocení a klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků žáka. Motivuje 

žáka ke zlepšení, informuje rodiče a žáka o zvládnutí dané problematiky nebo o učebních 

potížích ve chvíli, kdy se ještě může zlepšit. Učiteli toto hodnocení pomáhá rozhodovat o 

dalším postupu výuky. Způsoby průběžného hodnocení jsou uvedeny v kapitole „Hodnocení a 

klasifikace ve vyučovacích předmětech“. 

O výsledcích průběžného hodnocení učitel pravidelně informuje rodiče formou žákovské 

knížky, při pravidelných třídních schůzkách, v době pravidelných nebo mimořádných 

konzultačních hodin. 

O souhrnném hodnocení je rodič informován na konci 1.pololetí formou výpisu vysvědčení. 

Na konci 2. pololetí obdrží žák vysvědčení za celý školní rok. 

Pro určování klasifikačního stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci 

klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé 

klasifikační období. Přitom se přihlíží ke všem skutečnostem v práci žáka během 

klasifikačního období. Stupeň prospěchu se neurčuje jen na základě průměru klasifikace za 

příslušné období. 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále 

jen „klasifikace“). O způsobu hodnocení (klasifikačním stupněm nebo slovně) rozhoduje 

ředitel školy na základě návrhu třídního učitele po dohodě s rodiči žáka. Pokud nebude 

předložen jiný návrh, hodnotí se výsledky vzdělávání žáka klasifikačním stupněm. Žáci jsou 

klasifikováni ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného 

ročníku. U žáka se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o použití 

slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Způsob hodnocení je  

součástí individuálního vzdělávacího plánu žáka. 

Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka vhodným způsobem osobně 

třídní učitel nebo učitelé jednotlivých předmětů: 

• Na pravidelných třídních schůzkách a individuálních konzultacích 

• Kdykoliv na základě individuální žádosti zákonných zástupců 

• V případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování bezprostředně 

prokazatelným 

Způsobem 

K získávání podkladů pro hodnocení žáka používá učitel zejména tyto metody, formy a 

prostředky: 

1. soustavné sledování a analýza průběžné práce žáka, jeho připravenosti na výuku 

2. různé druhy zkoušek 

• ústní 

• písemné 

• grafické 

• praktické 

• pohybové 



3. pozorování žáka při různých činnostech 

• práce na projektech 

• skupinová práce 

• individuální práce 

4. rozhovor s žákem 

5. konzultace s ostatními vyučujícími 

 

 

 

Kritéria hodnocení při projektech 
Při realizaci projektů učitelé používají zejména tato kritéria: 

Řešení problémů 

• Analýza, pojmenování problému 

• Různé varianty řešení 

• Volba strategických postupů 

• Členění úkolů na jednotlivé kroky 

• Systematický a logický postup 

• Kontrola výstupu a odstranění chyb 

 

Práce s informačními zdroji 

• Analýza dosavadních znalostí 

• Analýza chybějících znalostí 

• Vyhledání příslušných zdrojů 

• Vybírání podstatných informací 

• Schopnost práce s ICT 

 

Práce ve skupině 

• Schopnost rozdělení rolí 

• Schopnost komunikace ve skupině 

• Plnění úkolů v zájmu skupiny 

• Prosazení vlastního názoru 

• Vytváření příjemné pracovní atmosféry 

• Výsledek práce 

 

Tvořivost, iniciativa 

• Zájem o práci 

• Využití svého talentu, nadání 

• Originalita řešení 

• Samostatnost 



 

Úroveň výstupu 

• Věcná správnost 

• Členění, přehlednost 

• Estetická a grafická úroveň 

• Novost myšlenek, využití v praxi 

 

Prezentace výstupu z projektu 

• Souvislý, kultivovaný a stylistický správný projekt 

• Použití spisovného jazyka 

• Schopnost zaujmout posluchače 

• Schopnost hovořit souvisle s oporou textu 

• Schopnost reagovat na dotazy a připomínky 

 

Žáci jsou hodnoceni klasifikačním stupněm nebo slovním hodnocení. 

Způsob hodnocení je dopracován podle typu projektu: 

• Hodnocení jedince 

• Hodnocení skupiny (dvojice) 

• Pokoušet se o sebehodnocení (návodné otázky učitele) 

 

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 
Třídní učitelé realizují dle potřeby komunitní kruhy, žáci se učí jednoduchému slovnímu  

(popř. grafickému) sebehodnocení –návodné otázky učitele 

Všichni žáci si zakládají portfolia 

 

 

 

 

3. Klasifikace a slovní hodnocení 

Klasifikační stupně 

1- výborný 

Žák dosahuje dílčích výstupů, klíčových kompetencí a cílů základního vzdělávání v určeném   

(nebo kratším ) čase, s výrazným podílem samostatné práce a jen s minimální pomocí učitele.

 Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, uplatňuje osvojené 

poznatky a dovednosti při řešení praktických i teoretických úkolů. Jeho projev je správný, 

přesný, výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Řádně se na výuku připravuje. 

 



2 - chvalitebný 

Žák dosahuje stanovených výstupů v určeném čase, jen s malou dopomocí učitele.6ák je 

v činnostech aktivní, převážně samostatný. Projevuje zřetelný zájem o výuku a rozvíjení své 

osobnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla s drobnými nedostatky. Při výuce se snaží 

plně využít svých vědomostí, dovedností a návyků. Ústní i písemný projev mívá menší 

nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev je estetický, bez větších 

nepřesností. 

 

3 – dobrý 

Žák dosahuje stanovených výstupů, ale v delším než určeném čase a s výraznou pomocí 

učitele.6ák je v činnostech méně aktivní, méně tvořivý, ne zcela samostatný a pohotový. 

Projevuje částečný zájem o výuku. Plnění zadaných úkolů často vykazuje výraznější 

nedostatky. Vědomosti, dovednosti a návyky využívá při výuce jen částečně. V ústníma 

písemné projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev je 

méně estetický a má menší nedostatky. 

4 – dostatečný 

Žák dosahuje i přes výraznou pomoc učitele, a za mnohem delší než určený čas, jen některých  

stanovených výstupů. Žák je v činnostech nesamostatný, málo aktivní a tvořivý. Zpravidla 

projevuje malý zájem o výuku. V uplatňování osvojených poznatků se vyskytují závažné 

chyby. Jeho ústní i písemný projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a 

výstižnosti. Grafický projev je málo estetický a má větší nedostatky. 

 

5 – nedostatečný 

Žák nedosahuje prakticky žádných stanovených výstupů, ani ve výrazně delším, než určeném 

čase, a to i přes maximální pomoc a snahu učitele. Žák je v činnostech převážně pasivní. O 

výuku a rozvíjení osobnosti neprojevuje zájem. Zpravidla se na výuku nepřipravuje. 

V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů 

se vyskytují závažné chyby. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve 

správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev má vážné nedostatky. 

 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného 

působení 

1 – výborný 

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní 

předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, 

procítěný, přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. 

 

2 – chvalitebný 

Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které 

úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Žák 

tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Má zájem o umění, estetiku, 

tělesnou zdatnost. 



 

3- dobrý 

Žák je v činnostech méně aktivní, méně tvořivý, ne zcela samostatný a pohotový. Nevyužívá 

dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo 

působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při 

aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. 

 

4 – dostatečný 

Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo 

uspokojivé. Úlohy řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou 

pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu. 

 

5 – nedostatečný 

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je 

většinou chybový. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. 

Neprojevuje zájem o práci. 

 

Při slovním hodnocení se uvádí: 

a) ovládnutí učiva a očekávaných výstupů daných školním vzdělávacím programem 

• Ovládá bezpečně 

• Ovládá 

• V podstatě ovládá 

• Ovládá se značnými mezerami 

• Neovládá 

b) úroveň myšlení 

• Je pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti 

• Uvažuje celkem samostatně 

• Je méně samostatný v myšlení 

• Je nesamostatný v myšlení 

• Odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

c) úroveň vyjadřování 

• Vyjadřuje se výstižně, poměrně přesně 

• Vyjadřuje se celkem výstižně 

• Vyjadřuje se nedostatečně přesně 

• Vyjadřuje se s obtížemi 

• Odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

 



d) úroveň aplikace vědomostí 

• Spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností 

• Dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb 

• S pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští 

• Dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

• Praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele 

 

e) píle a zájem o učení 

• Je aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

• Učí se svědomitě 

• K učení a práci potřebuje podněty 

• Projevuje malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

• Nereaguje na pomoc a pobízení k učení 

Použití slovního hodnocení není pouhé mechanické převedení číselného klasifikačního 

stupně do složitější slovní podoby. Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé 

složky výkonu dítěte. 

 

 

 

 

 Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

 

1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení                 

a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení 

žáka. 

2. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zdůrazňují motivační 

složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat 

různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu 

chyb apod. 

3. Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob 

hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími. 

4. Třídní učitel vhodným způsobem sdělí ostatním žákům ve třídě podstatu 

individuálního přístupu a způsobu hodnocení žáka. 

5. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního 

hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.  

6. Pro individuálně integrované žáky jsou vypracovány individuální vzdělávací plány, 

jejichž obsah je stanoven vyhláškou. Individuální vzdělávací plán je závazným 



dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka a je součástí 

dokumentace žáka. Vypracovává se ve spolupráci se školským poradenským 

zařízením a zákonným zástupcem žáka. Je vypracován nejpozději 1 měsíc po nástupu 

žáka do školy nebo po zjištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka.  

7. Školské poradenské zařízení poskytuje žákovi, škole i zákonnému zástupci žáka 

poradenskou podporu. V případě nedodržení stanovených opatření informuje o této 

skutečnosti ředitele školy.  

 

 

Způsob hodnocení žáků – cizinců  

Při klasifikaci žáků-cizinců postupuje škola v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., §20 a dle 

Metodického doporučení MŠMT k začleňování žáků-cizinců do výuky v českých základních školách 

Č.j.: 25 120/2011-27.  

 Při jejich hodnocení z předmětu Český jazyk a literatura by se mělo přihlédnout k dosažené úrovni 

znalosti českého jazyka. Závažné nedostatky v osvojených vědomostech z tohoto předmětu se 

považují za objektivní příčinu, pro kterou nemusejí být žáci-cizinci v průběhu prvního roku docházky 

ve škole v České republice z tohoto předmětu klasifikováni. Aby však mohli postoupit do vyššího 

ročníku, musejí být na konci školního roku klasifikováni i z předmětu Český jazyk a literatura, stejně 

jako žáci českého původu. 

 

 

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků  

 

1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků.  

2. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků. 

3. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o  

    chybě žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek  

    učení.  

4. Při sebehodnocení se žák snaží popsat:  

   - co se mu daří,  

   - co mu ještě nejde.  

   - jak bude pokračovat dál.  

5. Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 

6. Známky nejsou jediným zdrojem motivace.  

 

 

 

 



4. Postup do vyššího ročníku, opakování ročníku 

1. Do vyššího ročníku postupuje žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech 

povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou 

předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů 

výchovného zaměření a předmětů, z nichž byl uvolněn 

2. Do vyššího ročníku postoupí žák prvního stupně, který již v rámci prvního stupně 

opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch žáka 

3. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději 

do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním 

termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 

4. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak,aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději 

do konce září následujícího školního roku.. V období měsíce září žák navštěvuje 

nejbližší vyšší ročník. 

5. Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního 

nebo druhého pololetí, postupuje škola podle vyhlášky č. 48/ 2005 Sb. – viz kapitola o 

komisionálních zkouškách. 

6. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého 

pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na 1.stupni 

již jednou ročník opakoval. Tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho 

zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů. 

 

 

 

 

5. Klasifikace chování a výchovná opatření 

Podle vyhlášky č. 48 / 2005 Sb. v platném znění § 15, § 17 a zákona č. 561 / 2004 Sb. 

Klasifikaci chování navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a 

příp. s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel školy po projednání v ped. radě. 

Kritériem je dodržování pravidel stanovených školním řádem za dané klasifikační období: 

 

Velmi dobré – 1 

Žák dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení řádu školy. Má kladný 

vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních 

podmínek pro vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle 

 

Uspokojivé – 2 

Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo řádu školy. Žák se 

dopouští dalších přestupků, narušuje činnost kolektivu, má opakovanou neomluvenou 

absenci. 



 

Neuspokojivé – 3 

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování. Žák se dopouští závažných provinění, 

záměrně narušuje činnost kolektivu, má opakovanou neomluvenou absenci. 

 

 

 

 

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly a kázeňská opatření 

 

Pochvaly  

Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či 

fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu za mimořádný projev 

lidskosti, občanské a školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za úspěšnou 

reprezentaci školy, aktivní práci a výrazný projev školní iniciativy. Tato pochvala je na 

vysvědčení. 

Tato pochvala se obvykle uděluje na konci školního roku. 

 

 

Kázeňská opatření 

Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto opatření 

uložit následující opatření: 

 

• Napomenutí třídního učitele 

Ukládá třídní učitel za drobné porušení školního řádu nebo nesplnění povinnosti 

bezprostředně po přestupku. 

 

• Důtka třídního učitele 

Ukládá třídní učitel po projednání a se souhlasem ředitele školy za závaznější nebo opakované 

porušení řádu školy nebo norem slušnosti. Důtka třídního učitele se uděluje před kolektivem 

třídy. Zapisuje se do žákovské knížky a katalogového listu. 

 

• Důtka ředitele školy 

Ukládá ředitel školy po projednání na pedagogické radě za vážná porušení školního řádu – 

zvláště za porušení norem slušnosti, za neomluvené absence, za agresivitu vůči ostatním a 

další závažná provinění. Podle § 31, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb se zvláště hrubé slovní 

nebo úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné 

porušení školního řádu a mají dopad i na hodnocení chování za klasifikační období. 

 



         Třídní učitelé oznamují udělení kázeňského opatření a jeho důvody prokazatelným  

         způsobem  žákovi a jeho zákonnému zástupci. Zákonný zástupce podepisuje písemné   

         oznámení, které je uloženo do dokumentace školy. Udělení kázeňského opatření se        

         zaznamenává do dokumentace školy. 

 

 

6. Komisionální přezkoušení žáka 

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci pololetí, může 

do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však 

do 3 dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení. Je-li 

vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. 

Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo 

v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy. Pokud je vyučujícím daného 

předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

Předseda, kterým je ředitel školy, popř. jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím 

daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický 

pracovník školy 

Zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popř. 

jiný vyučující daného předmětu 

Přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo stejné vzdělávací oblasti 

Výsledek přezkoušení nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 

přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 

hodnocením nebo stupněm prospěchu.5editel školy sdělí výsledek přezkoušení 

prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení 

na konci prvního a druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. 

O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 

Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné 

žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující 

komisi náhradní termín. 

 

 

 

 

 



 

 Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků  

1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků.  

2. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků. 

3. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o        

    chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek    

    učení.  

4. Při sebehodnocení se žák snaží popsat:  

    - co se mu daří,  

    - co mu ještě nejde.  

    - jak bude pokračovat dál.  

5. Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 

6. Známky nejsou jediným zdrojem motivace.  

 

 

 

 

Tato pravidla hodnocení projednala pedagogická rada dne 25. 8. 2016 a jsou součástí 

Školního řádu, který nabyl platnosti dne 1.9.2016.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Ředitelka 

                                                                                                                  Základní škola a Mateřská škola Dřísy 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Základní škola a Mateřská škola Dřísy 
Hlavní 89, 277 14 Dřísy, okres Praha-východ 

 IČO: 65601939, tel.: 326 971 119 

                        www.zsdrisy.cz, e-mail: reditelka@zsdrisy.cz 

 

 

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉ SITUACI 

 
     Žák je povinen se řídit aktuálními pokyny, které škola stanovila na základě požadavků 

MŠMT, Mzd a KHS. 

 
 

 

 

DISTANČNÍ VÝUKA 

 

 

Povinnosti školy 

 

     Při krizových a mimořádných situacích (uzavření škol, zákaz přítomnosti žáků ve škole 

apod.) je povinností školy zajistit distanční vzdělávání žáků podle školního vzdělávacího 

programu s přihlédnutím k odpovídajícím okolnostem. 

 

      1.   Přizpůsobit distanční vzdělávání podmínkám žáka. 

2. Zajistit vyučování formou on-line výuky, a to synchronní (přímé) a asynchronní 

(nepřímé). 

3. Informovat žáka, zákonného zástupce o veškerých změnách souvisejících s 

mimořádnou situací (výuka, rozvrh hodin, konzultace apod.). 

4. Informovat žáka a jeho zákonného zástupce o výsledcích vzdělávání. 

5. Sdělit žákovi a zákonnému zástupci změny obsahu probraného učiva za mimořádné 

situace a přesunutí do dalšího ročníku. 

 

Povinnosti žáka 

 

1. Žák je povinen se distanční výuky aktivně zúčastnit. 

2. Mít nachystané pomůcky před výukou. 

3. Připojit se na výuku včas a být po celou dobu výuky připojený. 

4. Plnit zadané úkoly. 

5. Odevzdávat vypracované úkoly dle stanoveného termínu. 

6. Dodržovat pokyny vyučujícího. 

 

http://www.zsdrisy.cz/


 

 

Neúčast na distanční výuce 

 

Neúčast žáka na distanční výuce je považována jako absence a musí být zákonným zástupcem 

omluvena v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. 

 

Pokud se žák nemůže účastnit ze závažných důvodů distančního vzdělávání přes internet, je 

povinen žák (zákonný zástupce) neodkladně školu o této skutečnosti informovat a domluvit se 

na dalším postupu (zapůjčení technického vybavení, vyzvedávání písemných materiálů, 

telefonický kontakt apod.). 

 

 

Hodnocení žáka 

 

1. Hodnocení žáka při distanční výuce vychází ze školního řádu, započítává se do 

celkového hodnocení vzdělávání s přihlédnutím k dané mimořádné situaci. 

2. Žák je průběžně klasifikován a slovně hodnocen. 

3. Hodnocení vychází ze zjištěné míry výstupů, ale i s přihlédnutím ke skutečnostem 

ovlivňujících výsledky žáka (domácí zázemí, aktivita, účast na distanční výuce apod.). 

4. Učitel  průběžně seznamuje žáka s jeho výsledky vzdělávání. 

 

 

 

 

Závěrečná ustanovení 

1. Školská rada schválila tento dodatek dne 31. 8. 2021 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem 1. 9. 2021 

3. Zaměstnanci školy budou seznámeni s tímto dodatkem před začátkem nového školního  

    roku. 

4. Žáci školy budou s tímto dodatkem seznámeni třídními učiteli na začátku nového školního  

    roku, seznámení je zaznamenáno v třídních knihách. 

5. Dodatek je spolu se školním řádem uložen v ředitelně školy, kde má každý možnost se  

    s ním seznámit. 

 

 

 

 

 

          Mgr. Dagmar Chalupová 

                       ředitelka školy 

 



 

 

 

 

 
 

 


