Masarykova základní škola Velký Osek, okres Kolín

Školní řád
V souladu s § 30 Školského zákona vydává ředitelka Masarykovy základní školy, okres
Kolín (dále jen škola) tento Školní řád:
ČÁST PRVNÍ
Obecná ustanovení
1)
Školní řád Masarykovy základní školy, okres Kolín (dále jen Školní řád)
upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků školy, zákonných zástupců žáků a
podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy; provoz a vnitřní režim
školy; podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí; podmínky
zacházení s majetkem školy ze strany žáků a obsahuje pravidla pro hodnocení výsledků
vzdělávání žáků.
2)
Školní řád podrobněji upravuje práva a povinnosti osob, na které se jeho
působnost vztahuje, a pravidla jejich vzájemných vztahů, v souladu s těmito závaznými
předpisy:
▪ Úmluva o právech dítěte
▪ Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon)
▪ Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých
náležitostech plnění povinné školní docházky
▪ Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se
speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
▪ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
▪ „Škola pro život“ – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.
3)
Se Školním řádem jsou povinni se seznámit a následně řídit všichni žáci školy a
jejich zákonní zástupci, ve vybraných ustanoveních i všichni zaměstnanci školy i jiné osoby,
které v souladu s výkonem svých práv a povinností přicházejí do styku se školou, navštíví
školu nebo se zúčastní akce pořádané školou.
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ČÁST DRUHÁ
Práva žáků a zákonných zástupců žáků
A. Práva žáků
Žák má právo
1. na vzdělání a účast na výuce v rozsahu stanoveném školním vzdělávacím
programem. Při výuce má právo využívat zařízení školy, pomůcky a učebnice
způsobem, který je v souladu s účelem, kterému jsou určeny,
2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
3. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen,
pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka
školy je povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,
4. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich
vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho
věku a stupni vývoje – osoby, na které se žák může obrátit, jsou: ředitelka školy,
zástupkyně ředitelky, výchovná poradkyně, metodik prevence, třídní učitelka
5. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení
v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona,
6. na důstojné zacházení a možnost vyjádření vlastního názoru,
7. na odpočinek a volný čas,
8. na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích a má závažné
problémy, přičemž zaměstnanci školy jsou povinni věnovat problémům žáka patřičnou
pozornost,
9. všichni žáci jsou si rovni ve svých právech bez ohledu na věk, národnost, státní
příslušnost, zdravotní stav, náboženské vyznání, etnický původ, sociální původ či
pohlaví,
10. žák se speciálními výukovými potřebami má právo na vzdělávání, jehož obsah,
formy a metody odpovídají jeho vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření
nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a
školského poradenského zařízení. Má právo, aby při jeho hodnocení bylo přihlédnuto k
povaze jeho postižení nebo znevýhodnění.
11. žák má právo na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým
zacházením. Zároveň nikdo z žáků nemá právo jakkoli ubližovat ostatním.
12. Žáci a zákonní zástupci žáků mají právo na přístup k osobním údajům, na opravu
a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí
směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů.

B.

Práva zákonných zástupců žáka

Zákonní zástupci žáků mají právo:
1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,
2. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání
jejich dítěte,
3. volit a být voleni do školské rady,
4. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení
v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona.
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ČÁST TŘETÍ
Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
A. Povinnosti žáků
1. Žák je povinen řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. Je povinen účastnit se
výuky podle rozvrhu hodin. Na vyučovací hodiny je povinen přicházet včas, aby si stačil
připravit potřebné pomůcky ještě před začátkem výuky.
2. Žák je povinen dodržovat Školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a
bezpečnosti, se kterými byl seznámen. V určených prostorách a při určených činnostech
je povinen používat stanovené osobní ochranné pomůcky a prostředky a vhodnou obuv
a oděv.
3. Žák je povinen plnit pokyny učitelů a ostatních zaměstnanců školy, vydané v souladu s
právními předpisy a Školním řádem. Je povinen dodržovat pravidla chování ve škole a
na mimoškolních akcích, stanovená zejména v tomto Školním řádu, v řádech
jednotlivých odborných učeben (tělocvičny, kuchyňky, apod.), případně v jiných
stanovených pravidlech chování.
4. Žák je povinen být ve škole čistě a přiměřeně oblečen. Je povinen nosit ve vnitřních
prostorách školy vhodné přezůvky, které umožňují bezpečný pohyb a které
nezanechávají neomyvatelné stopy na podlahových krytinách. K přezouvání a
převlékání je žák povinen používat určené šatnové prostory.
5. Žák je povinen dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i na školních akcích
mimo budovu školy. Je povinen chovat se a jednat tak, aby neohrozil své zdraví, zdraví
svých spolužáků nebo jiných osob. V případě úrazu je povinen přivolat pomoc nejbližší
dostupné dospělé osoby a podle svých schopností a možností poskytnout první pomoc.
Úraz vždy bezprostředně oznámí svému učiteli nebo v kanceláři školy.
6. Žák je povinen chovat se (ve škole i na školních akcích mimo budovu školy) slušně,
kulturně a ohleduplně ke všem učitelům i zaměstnancům školy, spolužákům a jiným
osobám. Je povinen (jako první) pozdravit všechny dospělé osoby, které potká, slovy:
„Dobrý den“. Ve styku se zaměstnanci školy žáci užívají oslovení: „paní ředitelko, paní
učitelko, paní uklízečko, apod.“.
7. Žák je povinen respektovat práva, osobnost, důstojnost, čest a pověst svých spolužáků,
učitelů i jiných osob. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka
nebo studenta vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům se považují za
zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených Školním řádem.
8. Žákům je zakázáno nošení, držení a distribuce a zneužívání návykových látek, pití
alkoholických nápojů a kouření v době vyučování a školních akcí.
9. Žákům je zakázáno nosit do školy věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz,
nebo ohrožovat mravní výchovu žáků a věci propagující násilí, fašismus, rasismus a
drogy, což se týká i oblečení a jeho součástí.
10. Žák je povinen chránit svůj majetek, majetek svých spolužáků a majetek školy. Každé
poškození majetku, kterého byl svědkem, je povinen bezodkladně oznámit některému z
učitelů nebo v kanceláři školy. Žák nenosí do školy cenné předměty, které nezbytně
nepotřebuje k výuce. Cenné předměty, které nemůže mít při výuce pod trvalým osobním
dohledem, odkládá vždy jen na místo, které mu určí učitel.
11. Žák je povinen oznámit jakékoliv porušování svých práv či práv svých spolužáků
stanovených v tomto Školním řádu třídnímu učiteli, výchovnému poradci, řediteli školy
nebo jinému zaměstnanci, a to bezodkladně. Záměrné opomenutí této povinnosti muže
být posuzováno jako uvědomělé napomáhání těmto přestupkům, příp. trestným činům.
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12. Žák je povinen aktivně se účastnit výuky, být na výuku řádně připraven a v průběhu
vyučovací hodiny se chovat tak, aby její průběh nenarušoval jakýmkoliv nevhodným
způsobem. Během vyučovací hodiny je žák povinen vypnout mobilní telefon
(fotoaparát a jinou záznamovou techniku, která slouží k pořizování zvukových a
obrazových záznamů)a mít jej uložený v tašce nebo batohu. Pokud vyučující neurčí
jinak, je používání mobilního telefonu během vyučovací hodiny zakázáno. Pořizování
zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, žák) bez jejich svolení může být
v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85). Narušování vyučovacího procesu
mobilním telefonem (případně jinou technikou), bude hodnoceno jako přestupek proti
školnímu řádu.
13. Žák je povinen zacházet s vybavením a zařízením školy a se svěřenými předměty,
učebnicemi a pomůckami šetrně a ohleduplně a vždy jen způsobem, který je v souladu
s účelem, kterému jsou určeny.
14. Žák je povinen napravit nebo uhradit škodu, kterou způsobil vědomě nebo z nedbalosti
svým chováním a jednáním, jež bylo v rozporu s pravidly stanovenými v tomto Školním
řádu nebo jinými vnitřními pravidly školy.
15. Žák je povinen přizpůsobit se aktuálním změnám v rozvrhu hodin a zúčastnit se výuky
v době stanovené tímto rozvrhem.
16. V případě zdravotních potíží během vyučování je žák povinen toto oznámit vyučujícímu
nebo vedení školy. Žák může být uvolněn během vyučování pouze po vyrozumění jeho
zákonných zástupců.
17. Každé poranění a úraz v době vyučování oznámí žák neprodleně vyučujícímu nebo
třídnímu učiteli, případně vedení školy.
18. Pokud žák zamešká 30% a více hodin během 3 po sobě jdoucích měsíců, může ředitelka
nařídit přezkoušení.
Zkušební komise bude mít toto složení: třídní učitel, učitel daného předmětu, ředitelka
školy nebo její zástupkyně.

Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků
Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni
1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,
2. na vyzvání ředitelky školy nebo třídního učitele se osobně zúčastnit projednání
závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,
3. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka
nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
4. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami
stanovenými školním řádem,
5. oznamovat škole údaje pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné pro
průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.
6. Zákonní zástupci jsou povinni doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování
u nepředvídaných důvodů nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti
žáka. Žáka lze omluvit i telefonicky do kanceláře školy na telefonním čísle: 321795551.
Důvod a dobu žákovy nepřítomnosti uvedou zákonní zástupci následně i do omluvného
listu žákovské knížky. Pokud je důvodem infekční choroba nebo výskyt přenosných
cizopasníků (u žáka nebo u osob s nimiž žák žije ve společné domácnosti), žák smí v
docházce do školy pokračovat jen se souhlasem lékaře. Tuto skutečnost zákonní
zástupci žáka oznámí neprodleně přímo ředitelce školy. Nepřítomnost žáka ve škole
může být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů. Lékaře žáci
navštěvují v době vyučování jen v nutných případech.
B.
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7. O uvolnění žáka z části výuky v průběhu vyučování případně před odpoledním
vyučováním žádají zákonní zástupci žáka písemně a žák je povinen tuto skutečnost
nahlásit třídnímu učiteli. O uvolnění žáka na tři a více dnů žádají zákonní zástupci žáka
přímo ředitelku školy.
8. V případě, že se žák nemůže z nepředvídatelných důvodů zúčastnit školní akce
(výlet, exkurze, apod.), je zákonný zástupce povinen omluvit ho před odjezdem u
vedoucího akce.
9. V odůvodněných případech má škola právo vyžadovat doložení omluvenky
zákonného zástupce lékařským potvrzením.

ČÁST ČTVRTÁ
Provoz a vnitřní režim školy
1. Areál školy je pro žáky otevřen v 6.30 hodin. Žáci, kteří nejdou do školní družiny
nebo nemají dřívější vyučování, budou vpuštěni do školy v 7.40 hodin. Žáci se v šatnách
přezouvají a odloží svrchní oděv.
2. Provoz školní družiny začíná v 6.30 hodin, žáci přicházejí nejpozději do 7:20 hod.
V případě pozdějšího příchodu čekají před školou do 7:40.
3. Pravidelné vyučování začíná v 8.00 hodin.
4. Přestávky jsou desetiminutové, mezi odpoledním vyučováním pětiminutové, hlavní
přestávka trvá 15minut.
5. Vyučovací hodina trvá 45 minut.
6. Dopolední vyučování končí podle rozvrhu po čtvrté nebo páté vyučovací hodině.
Odpolední vyučování začíná šestou nebo sedmou vyučovací hodinou. Přestávka mezi
dopoledním a odpoledním vyučováním se nazývá polední přestávka. Během ní žák může
být v budově školy ve školním klubu, na obědě ve školní jídelně, ve školní družině nebo
na akcích organizovaných vyučujícími (doučování, kroužky, třídnické hodiny, atd.). Ve
škole musí být nejpozději 5 minut před začátkem dopoledního a odpoledního vyučování.
Stravování a polední přestávka:
1. Žákům není umožněno v době mimo vyučování zdržovat se v budově školy, pokud
nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou.
2. Ve školní jídelně se žáci chovají slušně a dodržují pravidla kulturního stolování
a Řád školní jídelny.
3. Žáci vždy dbají pokynů učitele a ostatních zaměstnanců školy.
4. Při nevhodném chování může být žák ze školní jídelny vykázán. Nárok na oběd
neztrácí.
5. Pravidelné odpolední vyučování končí nejpozději v 15.05 hodin. Poté žáci musí
opustit školu, nebo mohou zůstat po domluvě s učitelem, který za ně nese odpovědnost.
Třídu musí opustit při příchodu paní uklízečky do třídy.
6. Na veřejnosti, v době mimo vyučování i o prázdninách by měli žáci dodržovat
zásady slušného chování, aby dělali čest sobě, své rodině i škole.
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ČÁST PÁTÁ
Přílohy

1.
2.
3.
4.

Pravidla pro hodnocení žáků
Režim školy pro žáky
Režim školy pro zaměstnance
Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

Ve Velkém Oseku 1.9.2018

Mgr. Zuzana Strejčková,
ředitelka MZŠ Velký Osek

Příloha školního řádu č. 1

Masarykova základní škola Velký Osek, okres Kolín

Pravidla hodnocení žáků

Úvod
Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci
Zásady hodnocení výsledků vzdělávání
3.1.
Stupně hodnocení prospěchu - klasifikace
3.2.
Zásady pro používání slovního hodnocení
3.3.
Kombinace slovního hodnocení a klasifikace
3.4.
Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
mimořádně nadaných
4.
Sebehodnocení žáka
5.
Zásady pro stanovení celkového prospěchu žáka na vysvědčení
6.
Hodnocení chování
7.
Výchovná opatření
7.1.
Kritéria pro udělování výchovných opatření
8.
Informace o prospěchu a chování žáka
9.
Komisionální a opravné zkoušky
11. Platnost pravidel hodnocení žáků
1.
2.
3.

1. Úvod
Učitelé Masarykovy základní školy Velký Osek přistupují k průběžnému hodnocení žáků s
vědomím motivační a formativní funkce hodnocení. Jako přirozenou součást hodnocení
rozvíjejí sebehodnocení a vzájemné hodnocení. Vytvářejí zpětnou vazbu, která charakterizuje
správnost postupu, průběhu a výsledku a posuzuje individuální pokrok žáka.
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Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich
základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené
problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené
hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a
duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu
s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém
profesním uplatnění.
Hodnocení průběhů a výsledků vzdělávání a chování žáků je:

jednoznačné

srozumitelné

srovnatelné s předem stanovenými kritérii

věcné


2.

Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci

Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka
získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:
➢ soustavným diagnostickým pozorováním žáka
➢ soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování
➢ druhy zkoušek (písemné - tzv. desetiminutovky nebo testy, ústní, grafické, praktické,
pohybové)
➢ čtvrtletními kontrolními písemnými pracemi žáků
➢ čtvrtletními slohovými pracemi
➢ analýzou výsledků činnosti žáka
➢ konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko psychologických poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáka s trvalejšími psychickými a
zdravotními potížemi a poruchami
➢ rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka
Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen "učitel")
uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. Při celkové klasifikaci přihlíží
učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období
zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.
Žák 6. až 9. ročníku základní školy musí být z předmětu hodnocen alespoň dvakrát za
každé pololetí, z toho nejméně jednou ústně.
Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky
hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek
hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných prací (desetiminutovek a testů) a
pohybových zkoušek oznámí vyučující žákům do 7 dnů. Výsledky hodnocení písemných
čtvrtletních kontrolních prací a praktických činností, včetně grafických zkoušek oznámí žákovi
nejpozději do 14 dnů, včetně předložení opravené práce, která se zpět vrací učiteli. Výsledky
čtvrtletních slohových prací oznámí do 14 dnů, včetně předložení opravené práce, která se zpět
vrací učiteli.
Kontrolní čtvrtletní písemné práce, čtvrtletní slohové práce a další druhy zkoušek rozvrhne
učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.
Termín kontrolní a slohové práce oznámí učitel předem. V jednom dni mohou žáci konat
jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.
Učitel je povinen vést evidenci o klasifikaci žáka.
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3. Zásady hodnocení výsledků vzdělávání
Žáci se hodnotí ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného
ročníku. Hodnocení musí být jednoznačné, srozumitelné a srovnatelné s předem stanovenými
kritérii.
Při hodnocení výsledků vzdělávání ve vyučovacích předmětech se v souladu s požadavky
školního vzdělávacího programu hodnotí:
➢ ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů,
definic, zákonitostí a vztahů
➢ kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a
motorické činnosti
➢ schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a
praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí
➢ kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,
aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim
➢ přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu
➢ kvalita výsledků činností
➢ osvojení účinných metod samostatného studia
➢ vztah žáka k vyučovacímu předmětu a dané problematice

Hodnocení provádí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Hodnocení má být
zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. Vychází z míry dosažení očekávaných výstupů.
Kritérii je osvojení požadovaných cílových znalostí, rozsah získaných dovedností, kvalita
uplatňování osvojených znalostí a dovedností, kvalita práce s informacemi, dovednost účinně
spolupracovat, píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání, samostatnost, tvořivost a originalita
myšlení, komunikativní dovednosti a osvojení metod samostatného učení.
Při určování prospěchu v jednotlivých předmětech na konci hodnoceného období se
hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé toto období. Přitom se přihlíží
k systematičnosti práce žáka. Hodnocení prospěchu se neurčuje na základě průměru z
klasifikace za příslušné období. Při hodnocení výsledků žáka posuzuje učitel výsledky
objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu.
Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v
pedagogické radě. Současně se přijmou konkrétní individuální opatření a nabídne se postup
směřující k nápravě.
Na konci hodnoceného období, v termínu, který určí ředitelka školy, zapíší učitelé
příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do elektronického formuláře a
připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod.
Rovněž tak zaznamenají návrhy výchovných opatření. Po projednání oznámí potřebné
skutečnosti žákovi a jeho zákonnému zástupci.
O způsobu hodnocení prospěchu žáků rozhoduje ředitelka školy. Pro své rozhodnutí
může využít návrh učitele a souhlasu rodičů žáků. Je možné hodnotit klasifikačními stupni,
slovním hodnocením nebo kombinací obou způsobů.
V případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, převede škola slovní
hodnocení na klasifikaci nebo klasifikaci na slovní hodnocení na žádost školy nebo zákonného
zástupce žáka. Pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání se převede slovní
hodnocení do klasifikace.
Pokud žák zamešká 30% a více hodin během 3 po sobě jdoucích měsíců, může ředitelka
nařídit přezkoušení.
Zkušební komise bude ve složení: třídní učitel, učitel daného předmětu, ředitelka školy nebo
její zástupkyně.
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3.1.Stupně hodnocení prospěchu - klasifikace
Základní hodnotící škála pro hodnocení prospěchu:
výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Získané znalosti, fakta, pojmy, definice a zákonitosti žák zvládá přesně a chápe jejich
souvztažnost. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti při řešení úkolů.
Bez problémů vykonává vzdělávací činnosti. Dokáže si zorganizovat vlastní práci, je
samostatný, pilný, prokazuje snahu a vzdělávací aktivitu. V jeho projevu je zřetelná originalita
a tvořivost. Přesně a výstižně se dokáže ústně i písemně vyjadřovat. Grafický projev je přesný
a estetický. Výsledky jeho vzdělávání jsou kvalitní, mohou mít pouze menší nedostatky. Je
schopen sebekontroly. Dokáže pracovat s informacemi a spolupracovat s ostatními. Dokáže
samostatně studovat vhodné texty – učit se.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Získané znalosti, fakta, pojmy, definice a zákonitosti žák zvládá v podstatě přesně a chápe
jejich souvztažnost. Samostatně a tvořivě, popřípadě s menší pomocí učitele uplatňuje osvojené
znalosti a dovednosti při řešení úkolů. K výkonu vzdělávacích činností žádá drobnou pomoc
učitele. Dokáže si zorganizovat vlastní práci, je zpravidla samostatný, pilný, a většinou
prokazuje snahu a vzdělávací aktivitu. V jeho projevu je často zřetelná originalita a tvořivost.
Přesně a výstižně se dokáže ústně i písemně vyjadřovat. Grafický projev je estetický, bez
větších nepřesností. Kvalita vzdělávání je bez podstatných nedostatků. Při práci s informacemi
má drobné problémy, zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními
vyžaduje pouze drobnou podporu a pomoc. Dokáže se učit pouze s malou dopomocí.

Stupeň 3 (dobrý)
V získaných znalostech, faktech, pojmech, definicích má žák mezery. Vyžaduje pomoc při
řešení úkolu, kde uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti. Při řešení teoretických a praktických
úkolů se dopouští chyb. K výkonu vzdělávacích činností žádá pomoc učitele. Má problémy si
zorganizovat vlastní práci, je méně samostatný a pilný, někdy prokazuje píli, snahu a vzdělávací
aktivitu. Jeho projev je často ovlivněn okolím nebo podnětem učitele. Jeho myšlení je v celku
správné, ale málo tvořivé, neoriginální, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném
projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev je méně estetický
a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Při práci
s informacemi má častější problémy, nejen při jejich získávání a třídění, ale zvláště v jejich
zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyžaduje podporu a pomoc.
Stupeň 4 (dostatečný)
V úplnosti a přesnosti osvojení požadovaných znalostí má žák závažné mezery. Ve
vzdělávacích činnostech je málo pohotový a má větší nedostatky. Osvojené znalosti a
dovednosti uplatňuje se závažnými chybami. Jedině s pomocí učitele je schopen zorganizovat
vlastní práci. Je nesamostatný, málokdy prokazuje píli, snahu a vzdělávací aktivitu. Napodobuje
ostatní, často i chybně, není tvořivý. Jeho ústní a písemný projev není výstižný, má vážné
nedostatky ve správnosti a přesnosti. Grafický projev je málo estetický. V kvalitě výsledků
vzdělávání se projevují nedostatky. Některé závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí
učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Při práci s informacemi má zásadní
problémy, často informace nedovede zpracovat. Při spolupráci s ostatními vyžaduje výraznou
podporu nebo pomoc ostatních, často je při ní pasivní.
Stupeň 5 (nedostatečný)
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Ve znalostech, faktech, pojmech, definicích a zákonitostech má žák zásadní mezery. Má
velmi podstatné nedostatky v dovednosti vykonávat požadované vzdělávací činnosti. Zpravidla
neprokazuje píli, jeho snaha je minimální nebo krátkodobá. Znalosti a dovednosti nedokáže
uplatňovat, případně se při jejich aplikaci vyskytují velmi závažné chyby. Není samostatný
v myšlení, vyskytují se u něj časté logické nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.
Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají závažné nedostatky. Většinu závažných
chyb a nedostatků nedovede opravit ani s pomocí učitele. V převážné většině případů nedovede
pracovat s informacemi, a to ani při jejich vyhledávání. Nedokáže pracovat s ostatními i přes
pomoc a podporu. Nedovede se samostatně učit.
Stupeň „uvolněn“
Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo druhém pololetí uvolněn, uvádí
se na vysvědčení místo hodnocení slovo „uvolněn“.
Stupeň „nehodnocen“
Není-li možné žáka hodnotit v některém z povinných předmětů stanovených Školním
vzdělávacím programem na konci prvního nebo druhého pololetí, uvádí se na vysvědčení místo
hodnocení slovo „nehodnocen“.
Pro doplnění klasifikace mohou učitelé použít i známku s lomítkem - označuje, že učitel
hodnotí žáka mezi uvedenými stupni hodnocení. Pro zvýšení motivace k učení u nejmladších
žáků může učitel využít hodnocení obrázky, známkou s hvězdičkou, či známkou podtrženou.
Jako podklad pro hodnocení je možné používat škálu bodového hodnocení, převádět toto
hodnocení na klasifikaci je nutné na závěr každého čtvrtletí.
Při hodnocení žáka se na vysvědčení na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení
číslice, na druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení.
3.2.Zásady pro používání slovního hodnocení
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech
stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka jsou v případě použití slovního
hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu
k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního
vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka.
Slovní hodnocení je založeno na individuální vztahové normě (srovnávání s předchozím
výkonem). Je objektivní, v úvodu pozitivně laděné.
Slovní hodnocení zpravidla zahrnuje a obsahuje:
➢ kvalita získaných znalostí a dovedností
➢ uplatňování znalostí a dovedností
➢ kvalita myšlení
➢ kvalita komunikativních dovedností
➢ píle, snaha, přístup ke vzdělávání
➢ kvalita práce s informacemi
➢ kvalita spolupráce
➢ osvojení dovednosti samostatně se učit
Použití slovního hodnocení není pouhé mechanické převádění číselného klasifikačního
stupně do složitější podoby. Smyslem tohoto hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé
složky školního výkonu dítěte a jeho pokrok.
Pololetní a výroční slovní hodnocení je vysvědčení psané některou z následujících forem:
dopis žákovi, dopis rodičům, nebo neosobní popis žákovy práce, jeho možností, schopností a
cest k jejich rozvoji.
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Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace známkou:
Prospěch
Ovládnutí učiva předepsaného osnovami
1 – výborný
Ovládá, používá bezpečně
2 – chvalitebný
Ovládá, používá
3 – dobrý
V podstatě ovládá
4 – dostatečný
Ovládá se značnými mezerami
5 - nedostatečný
Neovládá, nepoužívá
Úroveň myšlení
1 – výborný
Pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti
2 – chvalitebný
Uvažuje celkem samostatně
3 – dobrý
Menší samostatnost v myšlení
4 – dostatečný
Nesamostatné myšlení
5 - nedostatečný
Odpovídá nesprávně i na návodné otázky
Úroveň vyjadřování
1 – výborný
Výstižné a poměrně přesné
2 – chvalitebný
Celkem výstižné
3 – dobrý
Myšlenky vyjadřuje ne dost přesně
4 – dostatečný
Myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi
5 - nedostatečný
I na návodné otázky odpovídá nesprávně
Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští
1 – výborný
Užívá spolehlivě a uvědoměle vědomosti a
dovednosti, pracuje samostatně, přesně a s
jistotou
2 – chvalitebný
Dovede používat vědomosti a dovednosti při
řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb
3 – dobrý
Řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí
snadno překonává potíže a odstraňuje chyby
4 – dostatečný
Dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
5 - nedostatečný
Praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí
učitele
Píle a zájem o učení
1 – výborný
Aktivní, projevuje velký zájem o učivo, je
2 – chvalitebný
Projevuje zájem
3 – dobrý
K učení a práci nepotřebuje větších podnětů
4 – dostatečný
Malý zájem o učivo, potřebuje stálé podněty
5 – nedostatečný
Pomoc a pobízení k zájmu o učivo jsou zatím
neúčinné
Chování
1 – velmi dobré
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a
ustanovení školního řádu. Méně závažných
přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však
přístupný výchovnému působení a snaží se své
chyby napravit.
2 – uspokojivé
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s
ustanoveními školního řádu. Žák se dopustí
závažného přestupku proti pravidlům slušného
chování nebo vnitřnímu řádu školy nebo se
opakovaně dopustí méně závažných přestupků.
Zpravidla se i přes důtku třídního učitele nebo
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3 – neuspokojivé

ředitele školy dopouští dalších přestupků,
narušuje výchovně vzdělávací činnost školy.
Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných
osob.
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s
pravidly slušného chování. Dopustí se takových
závažných přestupků proti školnímu řádu nebo
provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova
nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně
narušuje hrubým způsobem výchovně
vzdělávací činnost školy. Zpravidla se i přes
důtku třídního učitele nebo ředitele školy
dopouští dalších přestupků.

3.3.Kombinace slovního hodnocení a klasifikace
V případě kombinace slovního hodnocení a klasifikace je žák hodnocen v některých
předmětech klasifikačním stupněm, v jiných slovně (např. žáci s poruchami učení). Lze také
žáky celé třídy hodnotit v některých předmětech klasifikačním stupněm, v jiných slovně. Další
variantou je hodnocení je klasifikačními stupni, doplněné slovním hodnocením.
3.4.Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně
nadaných
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a žáci mimořádně nadaní 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 zařízení.
Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení
nebo znevýhodnění.
Ředitelka školy může při písemném doporučení školského poradenského zařízení a na
základě žádosti zákonného zástupce žáka povolit žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami
a mimořádně nadanému žáku vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
Ředitelka školy může přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez
absolvování předchozího ročníku na základě složení komisionální zkoušky.
4. Sebehodnocení žáka
Žák je systematicky veden k využívání a potřebě sebehodnocení a vzájemného hodnocení
tak, aby zvládl:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

objektivně posoudit své znalosti a schopnosti
srovnávat názory, formulovat své myšlenky
přijmout názory druhých
naslouchat a vnímat
uvědomovat si klady a zápory
komunikovat
obhajovat vlastní názor
monitorovat a regulovat své učení
hodnotit své výkony, kvalitu své práce a schopnost učit se
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➢ stanovit si reálné cíle
➢ plánovat metody, jak dosáhnout stanovených cílů

Sebehodnocení žáka umožňuje učiteli:
➢ plánovat výuku tak, aby odpovídala individuálním potřebám žáků
➢ komunikovat s rodiči a žáky
➢ nastavit reálné cíle
➢ analyzovat a zkvalitňovat výuku
5. Zásady pro stanovení celkového prospěchu žáka na vysvědčení
Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
➢ prospěl(a) s vyznamenáním
➢ prospěl(a)
➢ neprospěl(a)
Žák je hodnocen stupněm:
➢ prospěl(a) s vyznamenáním
není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm
prospěchu horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných
předmětů není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré
➢ prospěl(a)
není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm
prospěchu 5 - nedostatečný
➢ neprospěl(a)
je-li v některém z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm
prospěchu 5 - nedostatečný
Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy 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.
Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy 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 do doby hodnocení navštěvuje žák
nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.
Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí
neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní
školy již jednou ročník opakoval. Ředitelka školy může povolit žákovi na žádost jeho
zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování
ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již
opakoval ročník.
Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali
ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s
výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.
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.
Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví,
neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitelka 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 devátého ročníku.
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Celkový prospěch hodnocení zahrnuje výsledky klasifikace z povinných předmětů, povinně
volitelných předmětů a chování, nezahrnuje klasifikaci nepovinných předmětů. Stupeň
celkového prospěchu se uvádí na vysvědčení.
Pro účely stanovení celkového prospěchu při slovním hodnocení se toto převede
v katalogovém listu na známky. Poté se stanoví celkový prospěch podle výše uvedených
kritérií.
6. Hodnocení chování
Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují,
a s ostatními učiteli, a rozhoduje o ní ředitelka po projednání v pedagogické radě.
Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (Školní řád) včetně
dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období.
Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k
uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla
neúčinná.
Škola je oprávněna hodnotit žáky za jejich chování ve škole a při akcích pořádaných
školou. O zjištěném nevhodném chování i mimo školu informují učitelé zákonné zástupce žáků.

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:
Stupeň 1 (velmi dobré)
Žák uvědoměle dodržuje pravidla společenského chování a ustanovení Školního řádu.
Chová se a jedná slušně, taktně, zdvořile a ohleduplně, respektuje ostatní. Má dobrý vztah ke
všem spolužákům a přispívá k utváření dobrých pracovních podmínek pro vyučování a pro
výchovu mimo vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle.
Stupeň 2 (uspokojivé)
Chování žáka není v souladu s pravidly chování a s ustanoveními Školního řádu. Dopustil
se závažnějšího přestupku, nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků proti
Školnímu řádu a pravidlům společenského chování. Přistupuje k výchovným opatřením
s projevenou snahou své jednání napravit nebo zlepšit své chování.
Stupeň 3 (méně uspokojivé)
Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo Školnímu řádu, nebo
opakovaně hrubým způsobem porušuje Školní řád. Žák není přístupný výchovnému působení
a opatření k posílení kázně jsou neúčinná. Svým chováním a jednáním negativně ovlivňuje
soužití ve třídě nebo škole.
7. Výchovná opatření
Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně.
Ředitelka školy může žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu za
mimořádný projev humánnosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin, za
dlouhodobou úspěšnou práci.
Třídní učitel může žákovi po projednání s ředitelkou školy udělit pochvalu nebo jiné
ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.
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Třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění uložit napomenutí nebo důtku;
uložení důtky neprodleně oznámí ředitelce školy. Ředitelka školy může žákovi po projednání
v pedagogické radě uložit důtku ředitele školy.
Ředitelka školy nebo třídní učitel oznámí neprodleně důvody udělení výchovného
opatření prokazatelným způsobem zástupci žáka.
Třídní učitel zaznamenává udělení výchovného opatření do katalogového listu žáka.
Za jeden přestupek se ukládá žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně.
7.1.Kritéria pro udělování výchovných opatření
Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Výchovná
opatření může udělit nebo uložit ředitelka školy nebo třídní učitel.
Pochvala třídního učitele:
➢ uděluje průběžně třídní učitel za výborné výsledky v práci žáka
Pochvala ředitele školy:
➢ uděluje průběžně ředitelka školy za výtečné výsledky v práci žáka. Pochvala
ředitele školy bude zaznamenána na vysvědčení
Žákovi, který vykazuje kázeňské problémy závažným porušováním Školního řádu, lze
udělit výchovná opatření k posílení kázně:
Napomenutí třídního učitele:
➢ ukládá třídní učitel za drobné přestupky proti Školnímu řádu
Důtka třídního učitele:
➢ ukládá průběžně třídní učitel za opakované přestupky proti Školnímu řádu
Důtka ředitele školy:
➢ ukládá ji ředitelka školy po projednání v pedagogické radě za hrubé přestupky
proti Školnímu řádu, nebo dlouhodobé přestupky méně závažného charakteru
2. a 3. stupeň z chování
➢
ukládá ředitelka školy po projednání v pedagogické radě za velmi hrubé
přestupky proti Školnímu řádu, nebo dlouhodobé přestupky závažného charakteru.
Dopustí-li se žák zvláště hrubého opakovaného slovního a úmyslného fyzického útoku vůči
zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost orgánu
sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího
pracovního dne poté, co se o tom dozvěděla.
Termíny pro udělení pochval a výchovných opatření
V 1. a 3. čtvrtletí se mohou udělovat pochvaly třídního učitele, důtky třídního učitele a důtky
ředitele školy. Pochvaly ředitele školy a snížené známky z chování jsou ponechány pouze
v návrzích. Na konci pololetí mohou být udělena všechna výchovná opatření.

8. Informace o prospěchu a chování žáka
Učitel informuje žáky o obsahu zkoušek a činností, které jsou předmětem hodnocení
Informuje žáka o výsledku každého hodnocení, poukazuje na klady a nedostatky
hodnocených činností, projevů, výkonů, výsledků.
Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka:
➢ učitel prostřednictvím žákovské knížky, záznamníčku nebo notýsku,
➢ učitel jednotlivých předmětů dle pokynů ředitelky školy (třídní schůzky,
konzultační dny),
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➢ třídní učitel, nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají,
➢ třídní učitel informuje zákonné zástupce vždy v případě mimořádného zhoršení
prospěchu nebo chování, bezprostředně, prokazatelným způsobem a s vědomím
ředitelky školy.
Přechází-li žák do jiné školy, zašle ředitelka dosavadní školy škole, na niž žák přechází,
dokumentaci o žákovi a záznam o jeho chování a prospěchu za neukončené klasifikační období.
9. Komisionální a opravné zkoušky
Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo
druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně
dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitelku
školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu
ředitelka školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitelka školy nebo krajský
úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení
žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce
poskytne součinnost na žádost ředitelky školy nebo krajského úřadu.
V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování
nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitelka školy, je-li vyučujícím žáka v daném
předmětu ředitelka školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání
žáka stanovených podle § 30 odst. 2. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitelka školy
nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků
vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne
doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitelky školy nebo
krajského úřadu.
Komisi pro přezkoumání hodnocení žáka jmenuje ředitelka školy.
Komise je tříčlenná a tvoří ji :
➢ předseda - ředitelka školy, popřípadě jím pověřený učitel
➢ zkoušející učitel - zpravidla vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák
zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu
➢ přísedící - jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací
oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem
Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví zkoušející učitel v souladu se školním
vzdělávacím programem. Předloží ke schválení ředitelce školy a předsedovi komise.
Výsledek zkoušky je stanoven hlasováním a nelze jej již napadnout novou žádostí o
přezkoušení. Ředitelka sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a
zákonnému zástupci žáka.
O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
10. Platnost pravidel hodnocení žáků
Pravidla pro hodnocení žáků nabývají účinnosti dnem 1. září 2017

Ve Velkém Oseku dne 1.9.2017
Mgr. Zuzana Strejčková
ředitelka MZŠ Velký Osek
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Příklady chování pro udělování výchovných opatření
Pochvala třídního učitele:
uděluje průběžně třídní učitel za výborné výsledky v práci žáka - např.:
➢ za účast ve školním kole sportovních a předmětových soutěží
➢ za aktivní přístup k plnění školních povinností
➢ za vylepšování třídního a školního prostředí
➢ za jednorázovou pomoc při organizaci školních akcí (soutěže, výlety, exkurze)
Pochvala ředitele školy:
uděluje průběžně ředitelka školy za výtečné výsledky v práci žáka např.:
➢ za výtečné výsledky v okresních a krajských kolech sportovních a předmětových
soutěží a olympiád
➢ za samostatnou celoroční práci ve prospěch dobrého jména školy
➢ za zvlášť významné činy ve prospěch obce (ekologické aktivity, protidrogová
prevence, individuální sportovní úspěchy v celostátním měřítku)
Napomenutí třídního učitele:
ukládá třídní učitel za drobné přestupky proti školnímu řádu např.:
➢ za opakované zapomínání domácích úkolů a pomůcek na vyučování
➢ za neslušné chování vůči spolužákům a zaměstnancům školy
➢ za nevhodné či nepřiměřeně hlučné chování v areálu školy
➢ za neplnění povinností služby (tabule, pořádek ve třídě, zamčené šatny)
➢ za neoprávněný pobyt ve škole mimo vyučování
➢ za pozdní neodůvodněný příchod na vyučování
Důtka třídního učitele:
ukládá průběžně třídní učitel za opakované přestupky proti školnímu řádu např.:
➢ za pokračující soustavné zapomínání domácích úkolů a pomůcek na vyuč ování
i po předchozím opakovaném upozornění ze strany vyučujícího či třídního učitele
➢ za opakované neodůvodněné pozdní příchody na vyučování
➢ za nepřístojné a nevhodné chování, které by mohlo v konečném důsledku ohrozit
zdraví žáka a spolužáků, či poškodit vybavení a majetek školy
➢ za záměrné nevhodné chování vůči spolužákům, zaměstnancům školy i ostatním
dospělým osobám ve škole, které odporuje zásadám slušného chování
➢ za neomluvené hodiny v rozmezí (1-2)
Důtka ředitele školy:
ukládá ji ředitelka školy po projednání v pedagogické radě za hrubé přestupky proti
školnímu řádu, nebo dlouhodobé přestupky méně závažného charakteru např.:
➢ za nepřístojné a nevhodné chování, které vedlo v konečném důsledku k ohrožení
zdraví žáka
➢ za projevy šikany, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování,
zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti
➢ za vědomé a záměrné ničení školního majetku
➢ za vulgární urážky spolužáků a zaměstnanců školy
➢ za záměrné lhaní při projednávání přestupků
➢ za neuposlechnutí pokynů učitele při školních akcích, při nichž je třeba dbát na
zvýšenou opatrnost a ochranu zdraví (TV, plavecký výcvik, výlet, exkurze, LVVZ,
kulturní akce mimo budovu školy, přesun po komunikacích atp.)
➢ za používání mobilního telefonu
➢ za podvod v žákovské knížce
➢ za (1-) 3 - 5 neomluvených hodin
2. a 3. stupeň z chování
➢ opakovaný podvod v žákovské knížce
➢ opakované používání mobilního telefonu
➢ za projevy šikany, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování,
zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti
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Příloha školního řádu č. 2

Režim školy pro žáky
1. Areál školy je pro žáky otevřen v 6.30 hodin Žáci, kteří nejdou do školní družiny, nebo
nemají dřívější vyučování, jsou vpuštěni do školy v 7.40 hodin. Žáci se v šatnách přezouvají a
odloží svrchní oděv. Do školy přicházejí včas, to znamená tak, aby mohli opustit do 7.55 šatnu
a odejít do třídy. Šatnáři poté šatnu uzamknou a klíč předají na určené místo nebo ho nechají u
sebe. Každý je povinen chránit věci před poškozením a ztrátou. Cenné věci se nenechávají
odložené v aktovkách ani v oděvu.
2. Přestávky jsou desetiminutové, mezi odpoledním vyučováním pětiminutové, hlavní
přestávka trvá 15minut. Přestávek mezi vyučovacími hodinami využívají žáci k přípravě na
další vyučovací hodinu a k odpočinku. V době přestávek se žáci pohybují pouze po patře, ve
kterém probíhá jejich výuka. Vstup do šaten během vyučování je povolen s vědomím učitele.
V případě přechodu do jiné třídy v době velké přestávky, žáci opouštějí třídu až v 9.50, pokud
se nedomluví s vyučujícím jinak. Ve školní budově se musí pohybovat opatrně, aby nedocházelo
ke zbytečným úrazům. Během vyučovací hodiny je možno mít otevřená okna. O přestávce musí
být okna zavřená.
3. Po skončeném vyučování odcházejí žáci společně s vyučujícím do šatny a školní
jídelny. Své pracovní místo a třídu zanechají v pořádku. Po ukončení vyučování dají žáci židle
ve třídách na stoly, ve středu je nechávají na zemi.
4. Ve školní jídelně dodržují žáci řád školní jídelny. Po obědě odchází samostatně do šatny
a opustí školní budovu.
5. Pokud mají odpolední vyučování, mohou v době polední přestávky pobývat ve školním
klubu.
6. Na tělesnou výchovu se žáci 1. stupně mohou převlékat ve třídě, žáci 2. stupně v šatnách
u tělocvičny. Cenné věci a mobilní telefon předají do úschovy učiteli.
7. Před ukončením dopoledního nebo odpoledního vyučování a při pobytu ve školní
družině a kroužcích, nesmějí žáci bez dovolení opustit areál školy.
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Příloha školního řádu č. 3
Režim školy pro zaměstnance
1. Zaměstnanci školy jsou povinni se ve své práci řídit Vyhláškou, kterou se stanoví
pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
2. Jejich činnost musí být v souladu se zákonem č 561/2005 O předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
3. Hodnocení chování a prospěchu je prováděno pedagogy školy podle Pravidel hodnocení
Masarykovy základní školy Velký Osek.
4. Učitel koná dohled nad žáky podle rozvrhu dozorů. Do tělocvičny, odborných učeben a
na školní pozemek a školní a dětské hřiště vcházejí žáci za doprovodu učitele. O přestávce zde
tento vykonává dozor nebo je odvede na místo, kde je dozor zajištěn.
5. V odborných učebnách dbá na dodržování řádu učeben.
6. Učitelé dbají, aby žáci měli zamčené šatny a byli včas ve třídách. Uzamčení šaten
kontroluje pan školník.
7. Před zahájením výuky zkontroluje učitel ve třídě pořádek a připravenost žáků na
vyučování. Po ukončení pořádek ve třídě.
8. Učitel vyučující ve třídě poslední hodinu dopoledního a odpoledního vyučování odvede
po skončení vyučování žáky na oběd a do šaten. Odpoledne na žáky dohlíží až do doby jejich
odchodu ze šaten.
9. Po skončení dozoru v jídelně zkontroluje, zda se žáci nezdržují v šatnách.
10. Další povinnosti zaměstnanců školy a učitelů jsou stanoveny zvláštním nařízením.
11. Zaměstnanec školy má povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky
akutního onemocnění od ostatních dětí a zajistit pro něj dohled zletilé fyzické osoby.
12. Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím
osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské
pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do
styku.
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Příloha školního řádu č. 4
Bezpečnost a ochrana zdraví žáků
Předcházení rizikům
1.
Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a výchově (dále
jen„vzdělávání"), činnostech s ním přímo souvisejících a při poskytování školských služeb.
2.
K zabezpečení tohoto úkolu škola přijímá na základě vyhledávání, posuzování a
zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím opatření k prevenci rizik. Při
stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení žáků při vzdělávání
v jednotlivých předmětech, při přesunech žáků v rámci školního vzdělávání a při účasti žáků
školy na různých akcích pořádaných školou. Zároveň přihlíží k věku žáků, jejich
schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu.
3.
Škola podle školního vzdělávacího programu, zpracovaného na základě
příslušného rámcového vzdělávacího programu, seznamuje žáky s nebezpečím ohrožujícím
jejich zdraví tak, aby bylo dosaženo klíčových kompetencí vztahujících se k ochraně zdraví
žáků a jejich bezpečnosti. Tyto klíčové kompetence jsou vytvářeny na základě vzdělávacího
obsahu - očekávaných výstupů a účelně zvoleného učiva. Ve školním vzdělávacím
programu je ochrana a bezpečnost zdraví součástí výchovy ke zdravému životnímu stylu a
zdraví člověka, chápanému jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Jedná se
o nadpředmětové téma, jehož součástí je mimo jiné dopravní výchova, ochrana člověka za
mimořádných událostí, problematika první pomoci a úrazů, prevence sociálně
patologických jevů, ochrana před sexuálním zneužíváním atp.
4.
Škola je při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování
školských služeb povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet
podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
Rámcové vzdělávací programy stanoví kromě konkrétních cílů, formy, délky a povinného
obsahu vzdělávání i podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Povinnosti žáků
Žáci jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména
a)
dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti,
s nimiž byli seznámeni,
b)
plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním
řádem.
Zdravotní předpoklady
1.
Škola se řídí ustanoveními zvláštních předpisů, jež se týkají zjišťování
zdravotního stavu žáků a jejich zdravotní způsobilosti.
2.
Pro účast na některých vzdělávacích činnostech školy, například na škole v
přírodě, sportovních a tělovýchovných akcích, výuce plavání nebo lyžařském výcviku, se
vyžaduje zdravotní způsobilost, kterou posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti
a dorost. Praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje, v posudku dále uvede, zda
se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze
imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
3.
Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci jsou povinni informovat školu o
změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných
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skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo na účast na akcích podle
odstavce 2.
4.
Změny zdravotního stavu, ke kterým dojde v průběhu vzdělávání a s ním přímo
souvisejících činnostech a které mohou mít vliv na zapojení žáka do prováděných činností,
oznamují zákonní zástupci žáka (případně sám žák) okamžitě příslušnému učiteli.
První pomoc a ošetření
1.
Škola a osoba, na jejímž pracovišti se uskutečňuje praktické vyučování nebo
praktická příprava, zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první
pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. Odpovídá za vhodné
rozmístění lékárniček první pomoci s potřebným vybavením. Rovněž zajistí, aby se
zásadami poskytování první pomoci byli seznámeni žáci a všichni zaměstnanci školy. Na
vhodných místech umístí seznam telefonních čísel zdravotnických zařízení včetně
zdravotnických zařízení zajišťujících dopravu raněných a nemocných. O provedených
opatřeních informuje kromě zaměstnanců školy i žáky
2.
Škola zajistí doprovod zraněného žáka do zdravotnického zařízení a zpět nebo
domů, popřípadě do školy. O události a provedených opatřeních informuje neprodleně
zákonného zástupce žáka. Doprovodem může být pouze zletilá osoba, osoba plně způsobilá
k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole.
3.
Opatření k zajištění první pomoci provede škola i při školních akcích konaných
mimo školu.
4.
Rozsah vybavení prostředky pro poskytnutí první pomoci při zotavovací akci
stanovuje zvláštní právní předpis.
Poučení žáků
1.
Škola zajistí, aby žáci byli poučeni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při
všech činnostech, jichž se účastní při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním (před
akcemi konanými školou – výlety, kurzy, exkurze; dále před prázdninami – hlavní, vánoční,
jarní…). Žáky zároveň seznámí s konkrétními pokyny, právními a ostatními předpisy k
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a se zásadami bezpečného chování, s možnými
riziky a odpovídajícími následnými opatřeními, se kterými se mohou žáci setkat ve škole,
jejím okolí a při činnostech mimo školu (například nebezpečí od neznámých lidí, nebezpečí
násilí a šikany, nálezy nebezpečných předmětů apod.). Dále žáky seznámí s ustanoveními
předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, pokud se vztahují na
příslušnou činnost, akci nebo pracoviště a průběžně také s ustanoveními školního řádu, řádů
dílen, laboratoří, odborných pracoven, sportovních zařízení, tělocvičen a hřišť a jiných
pracovišť a s dalšími opatřeními školy, jež mohou mít bezpečnostně preventivní význam.
2.
Dokladem o provedeném poučení je záznam poučení (např.: v třídní knize),
přílohou je osnova poučení. Pokud to stanoví předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví, nebo je-li to odůvodněno rizikem činnosti, budou znalosti žáků ověřeny.
3.
Žáky, kteří nebyli v době poučení přítomni, je třeba v nejbližším vhodném
termínu poučit.
Dozor nad žáky
1.
Škola je povinna vykonávat podle zvláštních předpisů nad nezletilými žáky
náležitý dohled. Kromě bezpečnostních hledisek zajišťují pedagogičtí pracovníci při
dohledu nad žáky také výchovné působení (dále jen "dozor"), a to v zájmu předcházení
škodám na zdraví, majetku a životním prostředí. O zajištění náležitého dozoru rozhoduje
ředitel školy. Vychází z konkrétních podmínek a přihlíží zejména k vykonávané činnosti,
věku žáků a jejich rozumovému rozvoji (vyspělosti), dopravním a jiným rizikům. Ředitel
školy pověří dozorem pedagogického pracovníka, stanoví rozvrh dozoru nad žáky a vyvěsí
ho na takovém místě, aby bylo možno při kontrolní činnosti snadno rozpoznat, který
pedagogický pracovník dozor koná.
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2.
Pedagogický pracovník koná dozor nad žáky ve škole před vyučováním, po
vyučování, o přestávkách mezi dvěma vyučovacími hodinami, podle potřeby při přechodu
žáků do školní družiny apod. Do školní jídelny dochází žáci samostatně. Žáci ve školní
družině dochází do školní jídelny pod dozorem. Při zajišťování dozoru nad žáky se
postupuje podle rozvrhu dozoru. Jestliže ředitel školy povolí žákům pobyt ve škole před
vyučováním, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním nebo po vyučování, zabezpečí
jejich dozor. Dozor ve škole začíná nejméně 20 minut před začátkem dopoledního a 15
minut před začátkem odpoledního vyučování a končí odchodem žáků ze školy po
skončeném vyučování.
3.
Zajištění dozoru nad žáky – strávníky v zařízení školního stravování provádí
pověření učitelé.
4.
Při akcích konaných mimo školu, kdy místem pro shromáždění žáků není škola,
začíná dozor 15 minut před dobou shromáždění na určeném místě. Po skončení akce dozor
končí na předem určeném místě a v předem stanoveném čase. Místo a čas shromáždění žáků
a skončení akce oznámí učitel nejméně dva dny před konáním akce zákonným zástupcům
žáků a vedení školy.
5.
Pedagogičtí pracovníci vykonávají podle pokynů ředitele dozor i mimo školu,
např. při praktickém vyučování, při praktické přípravě, při kurzech, exkurzích a jiných
činnostech vyplývajících ze školních vzdělávacích programů, při účasti na soutěžích,
přehlídkách popřípadě při jejich přípravě a na jiných akcích organizovaných školou.
6.
Při akcích konaných mimo školu, kdy jsou jejich účastníci ubytováni v objektech
jiných osob, dodržují žáci předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a předpisy o
požární ochraně platné v těchto objektech. Žáci dodržují stanovený režim dne a pokyny
vydané pro dobu nočního klidu. Za seznámení žáků s těmito pokyny a za kontrolu jejich
dodržování odpovídá vedoucí akce nebo jím určený pedagogický pracovník. Vedoucí akce
rozhodne o způsobu provádění dohledu v době nočního klidu.
7.
Kromě ustanovení uvedených v tomto školním řádu existují ještě další zvláštní
ustanovení v právních předpisech nebo ve vzdělávacích programech: například ustanovení
o dělení tříd na skupiny, nebo jiná ustanovení o poměru mezi počtem žáků a počtem
dozírajících osob, případně ustanovení podrobněji určující způsob výkonu dozoru.
Zvláštní pravidla při některých činnostech
1.
Kromě obecných zásad úrazové prevence jsou při některých činnostech
dodržována další zvláštní pravidla. Je tomu tak zejména při výuce některých odborných
předmětů se zvýšeným rizikem ohrožení zdraví a života, při praktickém vyučování,
praktické přípravě při výuce tělesné výchovy, koupání, výuce plavání, lyžařském výcviku,
sportovních a turistických akcích. Ve všech takových případech klade škola zvýšený důraz
na dodržování pokynů, právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví, pokynů a zásad úrazové prevence pedagogickými pracovníky i žáky. Důsledně je
vyžadováno ukázněné chování žáků. Žák musí mít k dispozici svůj průkaz zdravotní
pojišťovny nebo jeho kopii.
2.
Při pohybových a sportovních činnostech (míčové hry apod.) se účastníci řídí
ustanoveními o bezpečnosti obsaženými v pravidlech pro příslušnou pohybovou činnost,
danou věkovou skupinu a jejich modifikaci pro dané prostorové podmínky školy a
ustanoveními soutěžních řádů daných sportů.
3.
Při praktickém vyučování, praktické přípravě, sportovních a jiných činnostech,
kde je zvýšená možnost ohrožení zdraví, se žáci řídí pokyny vyučujícího. Vyučující
nedovolí, aby se žák bez odložení nebo bez zabezpečení proti možnosti zranění a zachycení
ozdobných a jiných pro činnost nevhodných a nebezpečných předmětů účastnil příslušné
činnosti. Těmito ozdobnými, pro činnost nevhodnými a nebezpečnými předměty jsou
například náramky, hodinky, náušnice, piercing, náhrdelníky, prsteny ozdobné kroužky aj.
Žáci tyto předměty nenosí ve dnech, kdy probíhají tyto činnosti, případně je odkládají na
určená místa. Pokud tyto předměty nelze sejmout musí být alespoň přelepeny páskou.
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4.
Žáci používají pracovní oděv nebo cvičební úbor a obuv a mají výstroj podle
druhu vykonávané činnosti a podle pokynů učitele, který dodržování tohoto požadavku
kontroluje. Žák musí mít cvičební úbor, pracovní oděv a obuv v řádném a použitelném
stavu.
Tělesná výchova
Při výuce tělesné výchovy dodržuje škola platné rámcové vzdělávací programy a
didaktické zásady. Bezpečnost žáků při tělesné výchově zajišťuje pedagogický pracovník
po celou dobu vyučování. Ve výjimečných případech pedagogický pracovník výuku
dočasně přeruší a zajistí dozor zletilou osobou, která je plně způsobilá k právním úkonům
a v pracovněprávním vztahu ke škole. Vydává jasné, přesné a žákům srozumitelné povely
a pokyny, kontroluje bezpečnost a funkčnost tělocvičného nářadí a náčiní před zahájením
výuky. Přihlíží zejména k fyzické vyspělosti žáků, k jejich věku a předchozím zkušenostem.
Při pohybových činnostech v přírodních podmínkách je třeba volit terén a překážky úměrné
věku, klimatickým podmínkám, rozumovému a fyzickému vývoji s přihlédnutím ke kvalitě
výzbroje a výstroje žáků. K zařazení sportovních odvětví, které nejsou podrobně rozvedeny
ve školských vzdělávacích programech, musí mít pedagogický pracovník povolení ředitele
školy a dodržovat bezpečnostní pravidla i metodické postupy pro danou věkovou kategorii
platné v oblasti školního nebo svazového sportu.
Výuka plavání
1.
Výuka plavání se uskutečňuje v zařízeních k tomu určených. Ředitel školy musí
ověřit dodržování hygienických podmínek ze strany zařízení určeného pro výuku plavání,
odbornou úroveň poskytované výuky, podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany žáků.
Při plavecké výuce se třída na základní škole dělí na skupiny, každou skupinu vede jeden
vyučující. Nejvyšší počet žáků-plavců ve skupině je 15, žáků-neplavců 10. Pedagogický
pracovník má přehled o celém prostoru výuky a všech žácích, kteří se výuky účastní.
Pedagogický pracovník pravidelně provádí v průběhu výuky překontrolování počtu žáků.
Totéž se provádí při jejím zakončení.
2.
Vyučující pedagogický pracovník věnuje zvláštní péči neplavcům. Jejich výcvik
se provádí podle možnosti odděleně v bazénu s odpovídající hloubkou vody.
3.
Odpovědnost za bezpečnost žáků při výuce plavání, která je realizována mimo
školu, nesou pedagogičtí pracovníci, kteří žáky na výuku plavání doprovázejí.
4.
Za bezpečnost žáků při plavecké výuce ve školách, do doby jejich předání
pedagogickým pracovníkům, jež vedou výuku, odpovídají pedagogičtí pracovníci, kteří
žáky na plaveckou výuku doprovázejí. Doprovázející pedagogický pracovník je přítomen
po celou dobu výuky. V dohodách uzavíraných o využívání cizích zařízení k plavecké výuce
je nutno upravit ve smyslu těchto zásad podrobně povinnosti zaměstnanců zúčastněných
stran, týkající se jejich odpovědnosti za bezpečnost žáků.
5.
Pokud v celém průběhu výuky nemůže být zachován náležitý přehled o všech
jeho žácích (účastnících), pedagogický pracovník plaveckou výuku přeruší.
Zotavovací akce a škola v přírodě podle zákona 258/2000 Sb.
1.
Zotavovací akcí je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu
delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě
i získat specifické znalosti nebo dovednosti.
2.
Osoba, která pořádá zotavovací akci je povinna zajistit její umístění, zásobování
vodou a odstraňování odpadků a splaškových vod v souladu s hygienickými požadavky
upravenými prováděcím právním předpisem. Pořádající osoba je dále povinna dodržet
hygienické požadavky na prostorové a funkční členění staveb a zařízení, jejich vybavení a
osvětlení, ubytování, úklid, stravování a režim dne, které upraví prováděcí právní předpis.
Prováděcí právní předpis stanoví, které potraviny nesmí pořádající osoba na zotavovací akci
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podávat ani používat k přípravě pokrmů, ledaže budou splněny podmínky upravené tímto
prováděcím právním předpisem.
3.
Pořádající osoba je povinna jeden měsíc před zahájením zotavovací akce ohlásit
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví
a. termín a místo jejího konání,
b. počet dětí zúčastněných na zotavovací akci,
c. způsob jejího zabezpečení pitnou vodou a
d. způsob zajištění stravování účastníků zotavovací akce.
4.
Jako součást ohlášení předloží pořádající osoba v případě, že pitná voda není
zabezpečena jinými osobami protokol o kráceném rozboru jakosti pitné vody. Rozsah
kráceného rozboru jakosti pitné vody stanoví prováděcí právní předpis. Protokol nesmí být
starší než 3 měsíce.
5.
V pochybnostech, kdo je pořádající osobou, se má za to, že pořádající osobou je
osoba, která zotavovací akci podle odstavce 3 ohlásila.
Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci
1.
Základní škola a předškolní zařízení může na školu v přírodě vyslat jen dítě,
které
a. je zdravotně způsobilé k účasti na ní a podrobilo se stanoveným
pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci,
b. nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a
c. ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do
styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou
z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.
2.
Pořádající osoba může na zotavovací akci přijmout jen dítě, které splňuje
požadavky stanovené v odstavci 1.
3.
Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci
posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje. Praktický
lékař pro děti a dorost, který dítě registruje, v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo
stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vzor posudku upraví prováděcí
právní předpis. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu jednoho roku
od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte.
Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) potvrzuje v písemném prohlášení zákonný
zástupce dítěte; toto potvrzení nesmí být starší než jeden den. Posudek o zdravotní
způsobilosti dítěte a písemné prohlášení předá zákonný zástupce pořádající osobě, vysílající
základní škole nebo předškolnímu zařízení.

Podmínky účasti fyzických osob činných při škole v přírodě a zotavovací akci
1.
Fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci jako dozor nebo
zdravotník musejí být k této činnosti zdravotně způsobilé.
2.
Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek vydává praktický lékař, který
fyzickou osobu registruje. Tento posudek má platnost jeden rok od data vystavení, pokud
během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti fyzické osoby. Posudek o
zdravotní způsobilosti předají fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci,
s výjimkou pedagogických a zdravotnických pracovníků, vysílajícímu předškolnímu
zařízení, základní škole nebo pořádající osobě.
3. Fyzické osoby činné při stravování musí splňovat předpoklady pro výkon činností
epidemiologicky závažných.
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Povinnost základní školy a předškolního zařízení, které vysílají děti na školu v přírodě, a
pořádající osoby
1.
Základní škola a předškolní zařízení, které vysílají děti na školu v přírodě, a
pořádající osoba jsou povinny zajistit
a. základní péči o zdraví všech účastníků po dobu konání zotavovací akce
nebo školy v přírodě, kontrolu dodržování hygienických požadavků
stanovených tímto zákonem a prováděcím právním předpisem a kontrolu
dodržování zásad osobní hygieny fyzickými osobami uvedenými a způsobilou
fyzickou osobou (zdravotníkem); za způsobilou se pro účely tohoto zákona
považuje fyzická osoba, která má alespoň úplné střední odborné vzdělání
v oborech všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka, fyzická
osoba, která absolvovala kurs první pomoci se zaměřením na zdravotnickou
činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci, a student lékařství po ukončení
třetího ročníku; náplň kursu první pomoci upraví prováděcí právní předpis,
b. účast pouze fyzických osob zdravotně způsobilých; účast zdravotníka při
kontrole zdravotních průkazů fyzických osob, při převzetí posudků a prohlášení,
při sestavování jídelníčku a režimu dne; dosažitelnost zdravotníka 24 hodin
denně po celou dobu konání zotavovací akce nebo školy v přírodě; pořízení
výpisu z posudků o zdravotní způsobilosti zdravotníkem; ve výpisu zdravotník
uvede závěr posudku, a které zdravotnické zařízení posudek vydalo,
c. vrácení posudků o zdravotní způsobilosti po ukončení školy v přírodě
nebo zotavovací akce zákonným zástupcům dětí a fyzickým osobám činným při
škole v přírodě nebo zotavovací akci,
d. vybavení lékárničky pro školu v přírodě nebo zotavovací akci podle
druhu akce; nejmenší obsah lékárničky pro školy v přírodě a zotavovací akce
upraví prováděcí právní předpis,
e. péči praktického lékaře dostupného z místa konání školy v přírodě nebo
zotavovací akce, s výjimkou putovní zotavovací akce,
f. vedení zdravotnického deníku a seznamu účastníků, prohlášení o
bezinfekčnosti, výpisů z posudků o zdravotní způsobilosti dětí a fyzických osob
činných při škole v přírodě nebo zotavovací akci a následné uchovávání těchto
dokumentů po dobu 6 měsíců od skončení školy v přírodě nebo zotavovací akce,
g. informovanost osoby, která má dítě v péči, o zdravotních potížích, které
dítě v průběhu školy v přírodě nebo zotavovací akce prodělalo, a o případném
kontaktu s infekcí.
2.
Pořádající osoba je dále povinna zajistit instruktáž všech fyzických osob činných
na zotavovací akci, s výjimkou zdravotníka, o hygienických požadavcích na tyto akce a o
předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jiných poškození zdraví včetně
základů první pomoci, pokud se takové instruktáže dosud nezúčastnily.
Za zotavovací akci se považuje i výchovně rekreační tábor pro děti. Na pořádání výchovně
rekreačních táborů se vztahují podmínky upravené pro pořádání zotavovacích akcí v § 8 až 11
zákona. Povinnosti pořádající osoby splní pověřená osoba, která tábor zřídila, a není-li taková
osoba, splní tyto povinnosti ten, kdo výchovně rekreační tábor pro děti zřídil.
Lyžařský výcvik
1.
Lyžařský výcvik je veden pedagogickými pracovníky, kteří odpovídají za
činnost instruktorů. Jejich kvalifikaci si ověří ředitel školy. Práci instruktorů řídí vedoucí
kurzu určený ředitelem školy, který též schvaluje plán výcviku. Vedoucí kurzu před
odjezdem na lyžařský výcvik upozorní na nutnost seřízení bezpečnostního vázání lyží. Žáci
prokáží seřízení bezpečnostního vázání lyží potvrzením servisu, popř. čestným prohlášením
zákonných zástupců nebo svým v případě zletilých žáků.
2.
Za řádnou organizační přípravu kurzu odpovídá jeho vedoucí. Zajišťuje vhodný
objekt, dopravu, poučení žáků o předpisech a pokynech k zajištění bezpečnosti a ochrany
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zdraví žáků. Při realizaci kurzu řídí činnost jednotlivých pracovníků, dbá na dodržování
stanoveného programu praktické i teoretické části kurzu.
3.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci předložili
před odjezdem prohlášení o tom, že je žák zdravý a ve stavu schopném absolvovat lyžařský
výcvik.
4.
Před odjezdem na kurz se doporučuje sjednat pojistnou smlouvu s pojišťovnou.
(Jednorázové úrazové připojištění žáků, pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou při
výkonu povolání.)
5.
Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat předpisy a pokyny vedoucí k zajištění
bezpečnosti a ochraně zdraví, včetně pravidel bezpečného pohybu na sjezdových a
běžeckých tratích. U žáků se při lyžařském výcviku na základě zhodnocení rizik doporučuje
používání lyžařských ochranných přileb.
6.
Žáci jsou rozděleni do družstev podle své výkonnosti a zdravotního stavu. Při
rozřazení do družstev se nevyžaduje od úplných začátečníků předvedení výkonu, který by
byl nad jejich síly, ale zařadí se přímo do družstva. Tato hlediska jsou dodržována i v
průběhu výcviku, při výběru místa výcviku, zvláště též na sjezdových tratích a za ztížených
podmínek, na zledovatělém povrchu, za snížené viditelnosti a podobně. Družstvo má
nejvýše 15 členů, u žáků se zdravotním postižením se počet snižuje vzhledem k charakteru
postižení žáků a dalším okolnostem.
7.
Péči o zdraví účastníků je povinen zajistit vedoucí kurzu nebo instruktor, který
má pro tuto práci potřebné předpoklady, znalosti a případně i kvalifikaci. Účastní-li se kurzu
více než 30 žáků do 15 let, je potřebné ustanovit zdravotníka; podrobnosti upravuje zvláštní
předpis.
8.
Zpravidla třetí den lyžařského kurzu se doporučuje („je nutno") z hlediska
zdravotního zařadit odpočinkový půlden s aktivním programem a bez lyžařského nebo
snowboardového výcviku.
9.
Lanovky a vleky se používají jen pro organizovaný výcvik po řádném poučení o
všech pravidlech a bezpečnostních předpisech o jízdě na vlecích a lanovkách. Během
pobytu na horách je nutné dodržovat pokyny Horské služby a respektovat výstražné značky.
Za nepříznivých podmínek (hustá mlha, sněhová bouře, teplota pod mínus 12 °C apod.) se
výcvik a horské výlety omezují, popřípadě nekonají.
10.
Výcvik se provádí v terénu, který odpovídá lyžařské vyspělosti členů družstva.
Zvýšená pozornost se věnuje výběru terénu pro začínající lyžaře, zvláště s bezpečným
dojezdem.
11.
Při výletu (na běžkách) jedou žáci ve skupině v pravidelných odstupech, které
se při snížené viditelnosti zkracují až na dotek. Skupina se řídí pokyny vedoucího přesunu
(určuje vedoucí kurzu), který jede v čele. V závěru jede vždy zkušený lyžař. V průběhu
akce se pravidelně provádí překontrolování počtu účastníků. Totéž se provádí při jejím
zakončení. O trase a časovém plánu výletu musí být informován vedoucí kurzu a odpovědný
zástupce ubytovacího zařízení.
12.
Uvedené zásady se dodržují přiměřeně i při lyžařském výcviku konaném v
hodinách tělesné výchovy v místě nebo blízkosti školy.
13.
Do programu lyžařského kurzu je možno zařadit i výcvik na snowboardu, pokud
jsou zároveň dodržována pravidla k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při jízdě na
snowboardu. Při organizaci výcviku je nutno dbát na to, aby nedocházelo ke kolizi mezi
účastníky obou výcviků.
Sportovně turistické kurzy
1.
Před zahájením kurzu jsou účastníci poučeni školou o vhodné výstroji. Při
nástupu na kurz je provedena určeným pedagogickým pracovníkem její kontrola. Bez
potřebného vybavení nemohou být žáci do kurzu přijati. Zákonní zástupci žáka a zletilý žák
předloží před odjezdem prohlášení o tom, že je žák zdravý. Rovněž se doporučuje před
zahájením kurzu sjednat pojistnou smlouvu s pojišťovnou. (Jednorázové úrazové
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připojištění žáků, pojištění pedagogických pracovníků z odpovědnosti za škodu vzniklou
při výkonu povolání.)
2.
Kurzy vedou pedagogičtí pracovníci, kteří odpovídají za činnost instruktorů.
Jejich činnost řídí a kontroluje vedoucí kurzu. Zároveň kontrolují dodržování předpisů k
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Žáci se dělí do družstev podle výkonnosti. Družstvo
má nejvíce 15 žáků, pokud není zvláštními předpisy a tímto pokynem stanoven pro některé
činnosti počet nižší. Počet pedagogických pracovníků nesmí být menší než počet družstev.
Kurzy s počtem do 30 žáků musí doprovázet tři zletilé osoby, které jsou plně způsobilé k
právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole, přičemž minimálně jedna osoba
musí být pedagogickým pracovníkem.
3.
Pedagogičtí pracovníci a instruktoři jsou povinni dbát na úroveň pohybové
vyspělosti, předchozí výcvik, výkonnost a zdravotní stav žáků. Během kurzu (výletu)
přihlížejí k aktuálnímu počasí, zařazují včas a v přiměřené míře přestávky pro odpočinek.
O trase a časovém plánu kurzu (výletu) musí být informován vedoucí kurzu, popřípadě
odpovědný zástupce ubytovacího zařízení.
4.
Před zahájením cyklistického kurzu ověří vedoucí kurzu povinné vybavení,
technický stav jízdních kol (včetně povinnosti mít ochrannou přilbu) a znalosti žáků o
pravidlech silničního provozu, bez jejichž znalosti se žáci nemohou kurzu zúčastnit. V
silničním provozu má družstvo maximálně 10 cyklistů, za které odpovídá vedoucí družstva.
Trasu přesunu volí vedoucí kurzu s ohledem na výkonnost a zdravotní stav žáků, na stav a
frekvenci dopravy na komunikaci atd. Při přesunech v rámci cyklistického kurzu za
dopravního provozu musí být na začátku a na konci skupiny zletilá osoba, která je plně
způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole, přičemž minimálně
jedna osoba musí být pedagogickým pracovníkem.
5.
Před zahájením kurzu vodní turistiky zjistí vedoucí kurzu stupeň plavecké
vyspělosti žáků. Vedoucí kurzu odpovídá za zhodnocení stavu sjízdnosti trasy. Pedagogický
pracovník odpovídá nejvýše za pět kanoí (kajaků) nebo za dvě pramice (rafty). Při
obtížnějších podmínkách vedoucí kurzu počet lodí na jednoho pedagoga sníží. Žáci jsou
vybaveni při jízdě plovací vestou, při jízdě na divoké vodě nebo obtížně sjízdných
propustech plovací vestou a přilbou. Pokud se v průběhu jízdy na divoké vodě podmínky
zhorší nebo se zvýší riziko, vedoucí kurzu jízdu přeruší nebo sjíždění ukončí.
6.
Při horské turistice je pedagogický pracovník povinen seznámit žáky s možným
nebezpečím hrozícím v horách. Při horských túrách se musí důsledně respektovat
momentální zdravotní stav žáků, aktuální podmínky (zejména povětrnostní), značení a
pokyny Horské služby. Před začátkem túry pedagogický pracovník informuje vedoucího
kurzu a odpovědného zástupce ubytovacího zařízení o směru, cíli túry a o předpokládaném
čase návratu. Pedagogický pracovník hlásí těmto osobám, pokud to situace umožňuje,
eventuální zdržení. Na horskou túru doprovázejí družstvo nebo skupinu žáků vždy nejméně
dvě zletilé osoby, které jsou plně způsobilé k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu
ke škole, přičemž minimálně jedna osoba musí být pedagogickým pracovníkem.
7.
Horolezecký výcvik, včetně základního kurzu, vede pedagogický pracovník,
který odpovídá za činnost instruktora - člena Českého horolezeckého svazu při dodržení
všech pravidel k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví stanovených horolezeckým svazem.
Koupání
Koupání se uskutečňuje pouze na vyhrazených místech, kde není koupání zakázáno.
Pedagogický pracovník osobně předem ověří bezpečnost místa pro koupání, přesně vymezí
prostor, kde se žáci mohou pohybovat (plavat) a učiní taková opatření, aby měl přehled o
počtu koupajících se žáků ve skupině. Skupina na jednoho pedagogického pracovníka je
maximálně 10 žáků. Po skončení koupání skupiny žáků a v jeho průběhu pedagogický
pracovník kontroluje počet žáků.
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Bruslení
Při bruslení organizovaném školou odpovídá za bezpečnost žáků učitel tělesné výchovy
nebo dohled konající pedagog, který posoudí kvalitu plochy a případně i mantinelů. V
případě bruslení na přírodním ledě posoudí tloušťku ledu z hlediska nosnosti.
Žáci bruslící na kolečkových bruslích používají ochranné prostředky zmírňující
následky pádů (na kolena, na lokty, rukavice, přilbu).
Bezpečnost žáků při soutěžích a přehlídkách
1.
Škola zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a
ze soutěží, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže
zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.
2.
Po dobu vlastní soutěže přebírá náležitý dohled nad žáky organizátor soutěže.
Vyhlašuje počátek a konec soutěže nebo přehlídky a zajišťuje podmínky pro bezpečnou
účast žáků poskytnutím případných ochranných prostředků, náležitým vybavením
laboratoří, jiných soutěžních míst a současně přihlédne k věku, fyzickému a rozumovému
rozvoji žáků.
3.
U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter
soutěže vyžaduje a je to dáno organizačním řádem, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví
žáků vysílající škola v plném rozsahu, pokud se zákonným zástupcem žáka nedohodne
jinak.
Školní výlety a exkurze
1.
Školní výlety organizuje třídní učitel a plní funkci relaxační, sociální a
poznávací.
Žáky 1. stupně a 6. a 7. tříd je možno uvolnit na školní výlet z jednoho dne školního
vyučování, žáky 8. a 9. tříd ze dvou dnů školního vyučování ročně.
Třídu doprovází jeden pedagogický pracovník školy. Při počtu zúčastněných žáků 20 a
více a současně doby výletu 1 noc a více může být uvolněn pro doprovod třídy další
pedagogický pracovník školy. Je také možné domluvit si další doprovod z řad rodičů a
přátel školy.
1.
Exkurze pořádají především učitelé jednotlivých předmětů a plní především
funkci poznávací. Doprovod je uvolněn podle stejných pravidel jako u školního výletu.
Zahraniční výjezdy
Škola odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví žáků při zahraničních výjezdech, které
organizují v rámci vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech. O konkrétních
opatřeních a poučení žáků, případně jejich zákonných zástupců, se pořizuje před
uskutečněním výjezdu záznam o poučení podepsaný jeho účastníky. Přiměřeně se použijí
ustanovení o dozoru nad žáky a zvláštní pravidla při některých činnostech. Mezi účastníky
výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří předloží písemný souhlas zákonného
zástupce žáka nebo zletilého žáka a mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné
na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu
do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo
potvrzení tento průkaz nahrazující.
Úrazy žáků
1.
Úrazem žáků je úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním přímo
souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Jedná se tedy zejména o úrazy
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žáků na vycházkách, výletech, zájezdech, putováních, exkurzích, při koupání, při výuce
plavání a lyžařském výcviku, sportovních a turistických kurzech, zahraničních výletech, při
účasti na soutěžích a přehlídkách.
2.
Úrazem žáků není úraz, který se žákům stane na cestě do školy a zpět, nebo na
cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo prostory školy při
akcích konaných mimo školu.
Evidence úrazů žáků
Vedoucí zaměstnanec školy, jemuž byl úraz žáka hlášen, zajistí, aby byly objektivně
zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.
Statistické zjišťování školní úrazovosti se provádí podle zvláštních předpisů.
Odpovědnost za škodu při úrazech žáků
Škola odpovídá v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy žákům za škodu, která jim
vznikla v důsledku úrazu. Způsob a rozsah náhrady škody projedná škola se zákonnými
zástupci žáka.
Sledování úrazovosti žáků
Informace získané při prošetřování jednotlivých úrazů žáků, při sledování celkové
školní úrazovosti a rozborů jejich příčin využívá škola, organizace a orgány, v jejichž
působnosti je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, k prohloubení preventivní
činnosti, a to v anonymizované podobě.
Kontrolní činnost
1.
Dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků kontrolují průběžně
vedoucí zaměstnanci školy v rámci své působnosti a plnění úkolů v oblasti prevence rizik.
2.
Pedagogičtí pracovníci kontrolují a vyžadují dodržování předpisů k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, jakož i dodržování pokynů žáky.
3.
Do programu prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech
organizovaných školou nejméně jednou ročně zahrnují školy také kontrolu školních dílen,
laboratoří, tělocvičen a tělocvičného nářadí a náčiní, školních hřišť, školních pozemků i
dalších pracovišť školy užívaných žáky, včetně jejich vybavení. Pokud se na ně a na jejich
vybavení vztahují zvláštní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
například o elektrických, plynových, zdvihacích a tlakových zařízení, provádějí se na nich
prostřednictvím osob se zvláštní odbornou způsobilostí odborné kontroly a revize ve
lhůtách stanovených těmito předpisy. U tělocvičného nářadí a ostatního náčiní se kromě
jeho běžných kontrol v hodinách tělesné výchovy a v rámci prověrek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci provádějí i odborné technické kontroly nejméně jednou za rok, pokud
nestanovil výrobce lhůtu kratší. Součástí prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnostech organizovaných školou je rovněž kontrola vybavení školy prostředky pro
poskytnutí první pomoci, a to jak z hlediska obsahu, tak i lhůt jejich použitelnosti.
4.
Kontrolu dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků při
vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb
provádí Česká školní inspekce, orgány ochrany veřejného zdraví, popřípadě orgány
inspekce práce podle zvláštních právních předpisů.
Závěrečné ustanovení
Tato pravidla jsou platná pro žáky Masarykovy základní školy Velký Osek, okres Kolín,
jejich zákonné zástupce a zaměstnance školy.
Ve Velkém Oseku dne 1.9.2017

Mgr. Zuzana Strejčková
ředitelka MZŠ Velký Osek
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