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Školní řád 
 

V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon),  §  30 a v souladu s Vyhláškou MŠMT 

č.48/2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech povinné školní docházky, vydávám 

tento školní řád. 

 

I.    PRÁVA   A   POVINNOSTI  DĚTÍ  I  ŽÁKŮ  A   PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH   VZTAHŮ   

SE ZAMĚSTNANCI   ŠKOLY: 

a) DÍTĚ   I    ŽÁK   MÁ  PRÁVO: 

1. Na vzdělávání podle osnov a učebních plánů i na účast ve výuce podle rozvrhu. 

2. Na   informace   o   průběhu  svého  vzdělávání   a   dosažených výsledcích. 

3. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajících se podstatných záležitostí jeho vzdělávání. 

4. Na informace a poradenskou pomoc školy v oblasti vzdělávání podle školského zákona. 

5. Na vyžádání pomoci od pedagoga, pokud si potřebuje doplnit své znalosti, nebo 

dodatečně objasnit učivo. 

6. Na  zvláštní  péči  v  odůvodněných  případech:   děti   a    žáci se    speciálními    

vzdělávacími    potřebami,   cizinci,  sociálně znevýhodnění, ale i děti a žáci nadaní.  

b) PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SE ZAMĚSTNANCI: 

1. Děti i žáci vždy a všude dodržují zásady společenského chování. 

2. Děti i žáci mohou vyjadřovat svůj vlastní názor na cokoliv, co se týká jejich vlastní osoby, 

ale v souladu s pravidly společenského chování.    K tomu   mohou   využívat   komunikaci   

s   učiteli, výchovnou  poradkyní   a   metodiky   prevence. 

3. Děti    i    žáci   se   aktivně    účastní   vyučování  a  jeho  průběh  nenarušují. 

c) POVINNOSTI     DÍTĚTE   A   ŽÁKA: 

1. Dítě i  žák  je  povinen  řádně  docházet  do  školy  a  řádně se vzdělávat. 

    Na vyučování přichází nejpozději 5 minut před jeho zahájením, aby si stačil  připravit 

veškeré učební pomůcky na lavici. 

2. Nenosit   do   školy  žádné  věci,  které  by mohly ohrozit zdraví, způsobit  úraz,  

ohrožovat  mravní  výchovu,  nebo  předměty, které nepotřebují k výuce, např. spotřební 

elektroniku, šperky, 

nože, zábavnou pyrotechniku, větší obnosy peněz apod.  Škola v žádném případě nenese 

odpovědnost za případné ztráty výše uvedených předmětů. 

3. Všem   dětem  i  žákům   je   povoleno  nosit do školy mobilní telefony. V průběhu  

vyučování musí mít ale telefony vypnuté a uloženy v taškách. Nesmí je používat jako 

kalkulačky. Škola v  žádném případě nenese odpovědnost za případné ztráty mobilních 

telefonů. 

4. Děti a žáci  jsou  povinni  neprodleně hlásit učitelům jakýkoliv projev  šikany,  včetně 

kyberšikany,  úraz,  nevolnost  a  ztrátu  osobních  věcí,  které  jsou  nezbytné  pro  výuku.      

5. Všechny děti i žáci jsou povinni pomáhat slabším a tělesně postiženým  spolužákům. 

6. Všichni zaměstnanci školy neprodleně oznamují řediteli školy každé řešení problémů, 

souvisejících s výchovou a vzděláváním. 

7. V průběhu   vyučování   může   dítě   i    žák  opustit  školu jen v doprovodu zákonného 

zástupce a sestry dětského oddělení. 

8. Děti  a  žáci jsou povinni dodržovat školní řád a plnit veškeré pokyny   zaměstnanců   

školy   a   zdravotního   personálu. 

9.Dětem i žákům není dovoleno běhat po chodbách a schodech, otvírat velká okna, 

navštěvovat jiné třídy.           
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II.   PROVOZ    A    VNITŘNÍ    REŽIM    ŠKOLY : 

1. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Škola je pro děti a žáky otevřena od 7,40 hodin, v případě 

nepříznivého počasí i dříve. Vyučování probíhá takto: 

      8,00 - 8,45 h.=1.vyuč.hodina,   8,55-9,40 h. =  2.vyuč.hodina, 

    10,00-10,45 h.=3.vyuč.hodina, 10,55-11,40 h.= 4.vyuč.hodina, 

    11,50-12,35 h.=5.vyuč.hodina, 12,45-13,30 h.= 6.vyuč.hodina, 

    13,45-14,30 h.=7.vyuč.hodina, 14,40-15,25 h.= 8.vyuč.hodina. 

2. Děti a žáci čekají na doučování, nulté hodiny a zájmové kroužky před hlavním vchodem, kde si 

je osobně učitelé vyzvednou. Na sportovní kroužky děti a žáci čekají před vchodem do bazénu, 

nebo do pavilonu tělocvičen. 

3. Děti a žáci vstupují do školy výhradně hlavním vchodem, který také používají k odchodu ze 

školy. 

4. K průchodu do školní jídelny děti a žáci používají pouze atrium. Po obědě děti a žáci školu 

opouštějí východem do Mládežnické ulice. Pro pobyt ve školní jídelně děti a žáci používají 

pantofle, nebo návleky. 

5. Dětem a žákům je zakázáno v průběhu přestávek opouštět budovu školy. 

6. Po skončení vyučování, ani v průběhu polední přestávky se děti a žáci nesmí zdržovat v areálu 

školy, pokud nejsou  zařazeni do školní družiny. 

7. Po vstupu do školy se děti a žáci v šatnách přezouvají do přezůvek se světlou podrážkou. Na 

tělesnou výchovu děti a žáci používají čistou sportovní uzavřenou obuv. 

8. Ve třídách mají všechny děti a žáci svůj ručník. 

9. V celém areálu školy jsou zakázány žvýkačky. 

10.Z bezpečnostních důvodů se děti a žáci nesmí na toaletách zdržovat ve skupinách. 

11.Třídní učitelé si určují šatnáře a třídní službu. 

12.V průběhu školního roku může ředitel školy vyhlásit 5 volných dnů z organizačních a 

technických důvodů.   

13.Povinnosti třídní služby: 

a) Před začátkem vyučování u hospodářky vyzvednout křídy. 

b) Jednu minutu před začátkem vyučovací hodiny odvést třídu do odborné učebny. 

c) Pět minut před začátkem vyučovací hodiny tělesné výchovy (2.st.) zajistit nástup třídy na 

chodbě v přízemí. Děti a žáci se sami nesmí zdržovat v šatnách. Ústroj na TV se vždy ukládá 

v šatnách. 

d) Po ukončení vyučování smazat tabuli mokrou houbou, dohlédnout na srovnání lavic, 

zvednutí židlí, vytažení nebo roztažení žaluzií a uzavření oken na kličky. Klíče od třídy a 

šaten předat učitelům, kteří je uloží ve sborovně. 

14.Provoz odborných učeben upravují místní provozní řády, které jsou zde vyvěšeny na viditelném 

místě. 

15.Za případné druhopisy vysvědčení stanovuji poplatek 100 Kč. 

  

III. PRÁVA  A  POVINNOSTI ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCŮ: 

a) ZÁKONNÍ  ZÁSTUPCI  DĚTÍ  A  ŽÁKŮ  MAJÍ  PRÁVO: 

1. Informovat se na chování a prospěch dítěte i žáka v době od 7,00 do 7,50 hodin a od 

14,00 do 15,30 hodin, nejlépe po předcházející telefonické domluvě (415 741 011).  Není 

dovoleno v této souvislosti narušovat vyučování. 

2.Vznášet připomínky k práci školy: učitelům, výchovné  poradkyni a vedení školy. 

3.Volit a být volen do školské rady. 

4.Přeřadit žáka na jinou školu. 
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b) ZÁKONNÍ  ZÁSTUPCI  DĚTÍ  A ŽÁKŮ  JSOU  POVINNI: 

1. Zajistit, aby  děti a žáci  řádně   docházeli   do   školy. 

2. Na vyzvání učitelů, vých.poradkyně, metodika prevence, nebo ředitele školy se osobně 

zúčastnit projednávání závažných  otázek,  týkajících se  chování, nebo  prospěchu  dětí a 

žáků. 

3. Informovat   školu   o  změně zdravotní způsobilosti, obtížích dítěte,   nebo žáka, popř. o 

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

4. Ředitel školy může ze zdravotních, nebo jiných závažných  důvodů, na základě písemné 

žádosti zákonných zástupců, uvolnit děti i žáky, zcela, nebo zčásti z vyučování  některého  

předmětu. Zároveň určí náhradní způsob vzdělávání dětí a žáků v době vyučování tohoto 

předmětu. Z výuky TV může ředitel školy uvolnit děti a žáky pouze na základě písemného 

doporučení ošetřujícího lékaře. Na první a poslední vyučovací hodinu mohou být děti a žáci 

uvolněni bez náhrady. 

5. Děti a žáci, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou zúčastnit vyučování po dobu delší, 

než dva měsíce, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem 

dítěte a žáka, nebo jim může povolit vzdělávání podle ind. vzdělávacího plánu. Zákonný 

zástupce je povinen vytvořit  pro tento způsob vzdělávání vhodné podmínky. 

6. Zákonní zástupci jsou povinni škole oznamovat osobní údaje, které jsou nezbytné pro 

vedení školní matriky  a  další  údaje, které    jsou     podstatné     pro    průběh    vzdělávání,    

nebo pro bezpečnost dětí a žáků, včetně změn v těchto údajích. 

7. Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dětí a žáků ve vyučování 

do tří kalendářních dnů, od počátku nepřítomnosti dětí a žáků, písemně, telefonicky 

(415 741 011), 

    nebo osobně. Po ukončení nemoci děti a žáci doloží v ŽK  písemnou omluvu od svých 

zákonných zástupců, např. nemoc od-do a podpis zákonného zástupce. Dodatečné omluvy 

čtvrtý den nebudou školou akceptovány. 

8. Má-li třídní učitel pochybnosti o pravdivosti omluvenky, může cestou výchovné 

poradkyně školy požádat kurátorku OSPOD Městského úřadu o prověření u ošetřujícího 

lékaře. 

9. Uvolňování žáků z vyučování povoluje na jeden den třídní učitel, na dva dny a více 

ředitel školy, na základě písemné žádosti. 

10. Zákonní zástupci jsou povinni uhradit úmyslné poškození školního majetku svými 

dětmi. 

     

IV. PODMÍNKY      PRO     ZAJIŠTĚNÍ     BEZPEČNOSTI   A   OCHRANY   ZDRAVÍ   

DĚTÍ  A  ŽÁKŮ: 

1. Děti    a    žáci    mají    právo   na   ochranu   před   fyzickým a psychickým násilím, nedbalým 

zacházením a před sociálně patologickými jevy. Podrobnosti jsou popsány v Preventivním 

programu školy. 

2. Děti a žáci mají právo na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitnou v jakýchkoliv nesnázích. 

3. Ve  škole  není  povolena  reklama,  která je  v  rozporu  s cíli a obsahem vzdělávání, ani reklama 

a prodej výrobků, které ohrožují zdraví, osobnostní a psychický rozvoj, morální vývoj dětí i žáků, 

nebo  ohrožujících  životní  prostředí. Ve škole není povolena činnost politických stran a hnutí, ani 

jejich propagace. 

4. Děti    a    žáci   mají  právo  na  ochranu  před  všemi  formami sexuálního   zneužívání,    před     

kontakty   s   narkotiky a psychotropními látkami. 
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5. V celém areálu školy je zakázáno používání pyrotechnických  výrobků. 

6. Dětem   i    žákům   je  zakázáno     nošení,  držení,   distribuce  a požívání návykových látek, 

včetně kouření,  alkoholu a všech projevů kyberšikany a šikany. 

7. Všechny   děti   i   žáci   jsou  povinni   chránit  si  své  zdraví. 

8. Za   bezpečnost   dětí  a  žáků odpovídají učitelé od okamžiku, kdy děti a žáci vstoupí do areálu 

školy. Odpovědnost učitelů za bezpečnost dětí a žáků končí jejich odchodem z areálu školy 

(vymezen červeným plotem a chodníkem u školní jídelny). 

   

V. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ  DĚTÍ  A  ŽÁKŮ: 

1. Tato pravidla vycházejí z cílů základního vzdělávání v souladu s § 44 školského zákona a 

z Vyhlášky MŠMT č.48/2005 Sb. 

2. Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných ve školním 

vzdělávacím programu. 

3. Hodnocení   dětí   i   žáků   je   jednoznačné,   srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými 

kritérii, věcné a všestranné. 

4. Dítě i žák mají právo se ke svému výkonu a hodnocení vyjádřit. Učitel je povinen své hodnocení 

zdůvodnit. 

5. Stupně   hodnocení   prospěchu   a   chování   žáka   při  použití klasifikačních   stupňů (děti 

v MŠ nejsou hodnoceny známkou) : 

a) Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se na vysvědčení hodnotí stupni : 

          1 – velmi dobré     2 – uspokojivé     3 – neuspokojivé 

b) V případě neomluvené nepřítomnosti žáka na vyučování: 

           do 2    vyučovacích hodin                 napomenutí tř.učitele 

           3 – 6    vyučovacích hodin                důtka třídního učitele 

           7 – 12  vyučovacích hodin                důtka ředitele školy 

           13– 20 vyučovacích hodin                2.stupeň z chování 

           nad 21 vyučovacích hodin                3.stupeň z chování 

c) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech se na vysvědčení hodnotí stupni: 

     1 – výborný   2- chvalitebný   3- dobrý  4- dostatečný  5- nedostatečný      nehodnocen 

d) Klasifikace   také   zahrnuje   ohodnocení   píle   žáka,  jeho přístup ke vzdělávání a to 

v souvislostech, které  ovlivňují jeho výkon. 

e) Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

          prospěl s vyznamenáním prospěl  neprospěl nehodnocen 

f) Žák je hodnocen stupněm: 

- prospěl s vyznamenáním: není-li v žádném povinném předmětu  hodnocen na 

vysvědčení stupněm horším, než 2-chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech 

povinných předmětů není horší než 1,5 a jeho chování  je hodnoceno 1-velmi dobré. 

- prospěl: není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm 

5-nedostatečný. 

- neprospěl: pokud je alespoň v jednom předmětu hodnocen stupněm 5 nebo 

nehodnocen 

6. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 

a) Hodnocení se řídí Vyhláškou MŠMT č.73/2005 Sb. ve znění pozdějších novel a pravidly, 

uvedenými v tomto školním řádu  dle bodu č.5. 

b) Při hodnocení se vždy přihlíží k povaze postižení, nebo  znevýhodnění. 

c) Na základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka lze 

        použít slovní hodnocení, nebo kombinaci slovního hodnocení 

        a hodnocení známkou. 



ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okres Louny 
IČO: 613 57 332, Tel.: 415 741 011 

 

5 

 

7. Zásady pro používání slovního hodnocení (dle § 15, odst.2, Vyhlášky MŠMT č.48/2005 Sb.): 

a) U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení 

na základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka. 

b) V případě použití slovního hodnocení musí být výsledky žáka popsány tak, aby byla 

zřejmá úroveň vzdělávání žáka, které dosáhl ve vztahu k očekávaným výstupům, 

formulovaným ve ŠVP, ke vzdělávacím a osobnostním předpokladům žáka a ve vztahu 

k věku žáka. 

c) Slovní hodnocení zahrnuje posouzení vzdělávání žáka v jeho vývoji, ohodnocení píle 

žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon a naznačení 

dalšího rozvoje žáka. 

d) Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet   případným   

neúspěchům   žáka a  jak  tyto  neúspěchy překonávat. 

8. Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního 

hodnocení, nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace známkou: 

Stupeň 1 –výborný 

a) Učivo žák zvládá přesně, samostatně a  tvořivě uplatňuje osvojené znalosti při řešení 

úkolů. 

b) Žák je samostatný, pilný a snaživý, dokáže se výstižně vyjadřovat ústně i písemně a 

dokáže se samostatně učit. 

c) Výsledky vzdělávání žáka mohou mít menší nedostatky. 

Stupeň 2 – chvalitebný 

a) Učivo žák zvládá s menší dopomocí učitele, žák je zpravidla samostatný, pilný a snaživý, 

ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. 

b) Dokáže se učit s malou dopomocí. 

Stupeň 3 – dobrý 

a) Učivo žák zvládá s mezerami, vyžaduje pomoc při řešení úkolů. 

b) Při řešení úkolů se dopouští chyb a potřebuje pomoc učitele. 

c) V ústním a písemném projevu  má  nedostatky  ve  správnosti, přesnosti a výstižnosti, 

v kvalitě vzdělávání se projevují častější nedostatky. 

d) Myšlení žáka je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby, 

vyžaduje podporu a pomoc. 

Stupeň 4 –dostatečný 

a) V osvojení učiva má žák závažné mezery, je málo pohotový a má větší nedostatky, 

dopouští se závažných chyb. 

b) Pouze s pomocí učitele je schopen si zorganizovat vlastní práci. 

c) Je nesamostatný , málokdy projevuje snahu, píli a aktivitu, není tvořivý. 

d) Jeho   ústní  a  písemný   projev  není  výstižný,  má  vážné  nedostatky ve správnosti a 

přesnosti, často nedovede zpracovat  informace. 

e) Vyžaduje výraznou podporu a pomoc. 

Stupeň 5 – nedostatečný 

a) V osvojení  učiva  má   žák  zásadní  mezery  a   zpravidla neprokazuje  píli,  jeho  snaha  

je  minimální,   znalosti a dovednosti nedokáže uplatňovat. 

b) Není samostatný v myšlení,v ústním a písemném projevu  má závažné nedostatky ve 

správnosti, přesnosti a výstižnosti. 

c) Závažné chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. 

d) Nedovede se samostatně učit. 

9. Způsoby získávání podkladů pro hodnocení žáků: 

a) Pozorování z hlediska přípravy žáka na výuku, práce v hodině, snahy, píle, výsledků a 
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sebehodnocení. 

b) Dialog s žákem ve všech segmentech vzdělávání: jeho příprava, práce,  komunikace,  

spolupráce  s  ostatními,  sebehodnocení z hlediska naplňování cílových kompetencí 

vzdělávání. 

c) Testování a zkoušení. 

d) Pravidelné vypracovávání domácích úkolů, úroveň přípravy  pomůcek na vyučování, 

úroveň vedení sešitů. 

e) Rozhovory se zákonnými zástupci žáků. 

f) Konzultace s ostatními učiteli, nebo s lékaři, psychology, … 

g) Každý učitel je povinen vést evidenci o hodnocení žáka a průběžně, cestou ŽK 

informovat zákonné zástupce žáka, v ZŠ při nemocnici po ukončení hospitalizace žáka, 

zaslat hodnocení kmenové škole. 

10. Komisionální a opravné zkoušky: 

a) Žáci v ZŠ při nemocnici komisionální, ani opravné zkoušky nekonají.  Tyto  zkoušky  

organizuje  vždy  kmenová  škola. 

b) Nelze-li žáka hodnotit na konci 1.pololetí, určí  ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní 

termín tak, aby bylo toto hodnocení provedeno nejpozději do 2 měsíců  po skončení 

1.pololetí. Není-li možné žáka hodnotit ani  v náhradním termínu, žák se za 1.pololetí 

nehodnotí. 

c) Nelze-li žáka hodnotit na konci 2.pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní 

termín tak, aby toto hodnocení bylo provedeno do konce září následujícího školního roku. 

V období měsíce září, do doby uzavření hodnocení, žák navštěvuje vyšší ročník, popřípadě  

znovu 9.ročník. 

d) Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti  o správnosti hodnocení na konci 1. nebo  

2.pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, 

nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat písemně ředitele školy 

o komisionální přezkoušení žáka. Komisionální přezkoušení se koná do 14 dnů od doručení 

žádosti, nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem. 

e)  Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci  2. pololetí 

neprospěl, nebo nemohl být hodnocen. To  neplatí o žákovi, který na daném stupni ZŠ již 

jednou ročník opakoval. Tomuto žákovi může ředitel školy povolit opakování ročníku pouze 

z vážných zdravotních důvodů, na základě písemné žádosti zákonných zástupců. 

f)  Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci  2.pololetí 

neprospěl, nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce 

opakování ročníku, po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených 

v žádosti. 

g)  Žáci 9.ročníku a žáci, kteří na daném stupni ZŠ dosud neopakovali ročník a na konci 

2.pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů (s vyjímkou  předmětů  

výchovného zaměření), konají opravné zkoušky. 

h)  Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu 

stanoveném ředitelem školy. Žák  může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou 

zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 

ch) Žák, který nevykoná opravnou zkoušku, nebo se k jejímu konání nedostaví – neprospěl. 

Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky, 

nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího 

vyššího ročníku, popřípadě znovu do 9. ročníku. 

i)    Žák, který po splnění povinné školní docházky nezískal základní vzdělání, může po 

splnění podmínek, stanovených ve školském zákoně a na základě písemné žádosti 
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zákonných  zástupců, pokračovat v základním vzdělávání, nejdéle však do konce školního 

roku, v němž žák dosáhne 18. rok věku. 

j)   Žákovi se zdravotním postižením může ředitel školy povolit, ve výjimečných případech, 

pokračování v základním vzdělávání do konce školního roku, v němž žák dosáhne 20. rok 

věku. 

11. Výchovná   opatření   udělovaná   dětem   a   žákům. 

a) Ředitel  školy  může dítěti i žákovi udělit pochvalu, nebo jiné ocenění za mimořádný 

projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný  nebo  statečný  čin,  nebo  za  

dlouhodobou úspěšnou  práci. 

b) Třídní učitel může dítěti i žákovi udělit pochvalu, nebo jiné  ocenění    za    výrazný    

projev    školní    iniciativy,    nebo za   déletrvající   úspěšnou   práci.    

c) Při porušení povinností stanovených školním řádem, lze podle závažnosti tohoto porušení 

dítěti  i  žákovi uložit: napomenutí, nebo důtku třídního učitele a důtku ředitele školy. 

d) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky dítěte, nebo žáka vůči pracovníkům školy 

se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností, stanovených Zákonem 

č.561/2004 Sb. (školským zákonem), dle  § 31, odst. 3 a musí být předány školou na 

OSPOD Městského úřadu v Žatci, případně  na Policii České republiky. 

 

VI. PODMÍNKY   PRO  ZACHÁZENÍ   SE   ŠKOLNÍM MAJETKEM: 

1. Děti a žáci   mají   právo   používat   zařízení  školy, učebnice  a pomůcky  v  souvislosti 

s výukou  a  podle  pokynů  učitelů. 

2 .Děti a žáci jsou povinni   udržovat  veškerý  inventář školy nepoškozený,  včetně  učebnic a 

učebních pomůcek.   Každou zjištěnou  škodu   jsou povinni  ihned  nahlásit   svému  učiteli. 

3. Za   škodu,  kterou děti, nebo žáci  způsobí  na  majetku   školy úmyslně, bude od jejich 

zákonných zástupců vyžadována odpovídající náhrada. 

     

VII. ZÁVĚREČNÁ    USTANOVENÍ: 

1. Školní řád je základním dokumentem školy. Jeho neznalost, nebo jeho porušování je 

neomluvitelné. 

2. Podrobné  seznámení  se  školním  řádem  provádí  učitelé průběžně, po nástupu dětí a žáků ke 

vzdělávání. Děti i žáci potvrdí seznámení svým podpisem na zvláštním tiskopisu, který učitelé 

odevzdají řediteli školy. 

3. Školní   řád   je vyvěšen ve všech pavilonech, na každém patře a  v  učebnách  MŠ a ZŠ  při 

nemocnici v Husově ulici, na   viditelném   místě   a   je k nahlédnutí u každého učitele. 

4. Školní řád vstupuje v platnost 1.9.2018. 

 

 

 

V Žatci, dne: 1.9.2018 

Mgr. Martin Hnízdil  

ředitel ZŠ a MŠ, Žatec,  

Jižní 2777, okres Louny  

 


