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Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace 
 

 

  
 
 
 

 
I. práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech 
vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 
 
„Úmluva o právech dítěte“ – výňatky: 
 Nediskriminace 
Princip, že všechna práva se vztahují na všechny děti bez výjimky, a povinnost státu chránit 
děti před jakoukoli formou diskriminace. 
 Nejlepší zájmy dítěte 
Všechny akce týkající se dětí musí plně brát v úvahu jeho nejlepší zájmy. Stát musí 
poskytovat odpovídající péči dítěti v případech, kdy ji nemohou poskytnout rodiče. 
 Názor dítěte 
Právo dítěte vyjádřit názor a požadavek, aby byl vzat do úvahy ve všech záležitostech 
týkajících se dítěte. 
 Svoboda projevu 
Právo dítěte získávat a zveřejňovat informace a vyjadřovat vlastní názory s výjimkou situace, 
v níž by šlo o porušení práva jiných. 
 Vzdělání 
Právo dítěte na vzdělání a povinnost státu zabezpečit základní vzdělání jako bezplatné  
a povinné. Administrativní kázeňská opatření ve školách musí odpovídat lidské důstojnosti 
dítěte.  
 Cíle výchovy 
Státy uznávají, že výchova musí směřovat k rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání a k přípravě 
na aktivní život v dospělosti. 
 Svoboda svědomí, myšlení a náboženství 
Právo dítěte na svobodu svědomí, myšlení a náboženství podléhající vhodné orientaci ze 
strany rodičů a omezení stanovených zákonem. 
 

a/ práva žáků  

1. Žák má právo na vzdělávání a školské služby podle školského zákona. 
2. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na 

svobodu myšlení, projevu, náboženství, na dodržování základních psychohygienických 
podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu  
a činnosti ve škole. 

3. Žák má právo vyslovit svůj názor na věci, které se ho týkají. Tyto názory vyjadřuje 
slušně, klidně a rozumně. Dospělí pak věnují názorům žáků náležitou pozornost  
a diskutují se žáky o jejich správnosti či nesprávnosti, jednají s žáky vždy slušně. 

4. Osobní problémy žáka neřeší učitel nikdy před třídou, ale přísně individuálně. 
Dodržuje služební tajemství. 

Školní řád 
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b/ povinnosti žáků 

1. Žáci mají povinnost řádné docházky do školy. Jsou povinni dodržovat školní řád  
a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, plnit pokyny 
pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy. 

2. Žáci jsou povinni dodržovat společenská pravidla a uctivě vystupovat vůči všem 
vyučujícím, vychovatelkám, správním zaměstnancům, pracovnicím školní kuchyně  
a všem ostatním osobám, s nimiž se v areálu školy setkají, a ohleduplně ke všem 
svým spolužákům. Žáci se vyvarují jakéhokoli hrubého slovního jednání nebo 
fyzického útoku vůči komukoli. 

3. Žáci jsou povinni účastnit se výuky podle rozvrhu hodin a akcí pořádaných školou 
v době pravidelného vyučování. Rovněž exkurzí vztahujících se k výuce, třebaže 
vzhledem k časové náročnosti přesahují rozpětí pravidelného rozvrhu. Totéž platí pro 
účast na školním výletě.                               

4. Žáci nesmějí nikoho šikanovat (fyzicky, slovně, kyberšikana). Postih: dle závažnosti – 
2. nebo 3. stupeň z chování. 

5. Žáci nesmějí v areálu školy a na všech akcích pořádaných školou nosit, držet, 
distribuovat a požívat návykové látky (cigarety, alkohol, drogy). Postih: dle závažnosti 
- 2. nebo 3. stupeň z chování. 

6. Škola zodpovídá za chování žáků v době pravidelného vyučování a během akcí 
pořádaných školou. V ostatních případech zodpovídají za chování žáků jejich zákonní 
zástupci. 

 
 
II. provoz a vnitřní režim školy 

 
a/ docházka 

1. Žáci jsou povinni docházet do školy pravidelně a včas. Zákonný zástupce žáka je 
povinen řádnou docházku zajistit. Zákonný zástupce žáka má právo na informace  
o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte (třídní schůzky, individuální 
konzultace po dohodě). 

2. Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit škole důvody nepřítomnosti žáka během 
prvního dne jeho nepřítomnosti a následně je povinen omluvit žáka prostřednictvím 
elektronické žákovské knížky. 

3. Nepřítomnost může být omluvena jen pro nemoc. Z vážných rodinných důvodů bude 
žák omluven nejvýše třikrát za pololetí. Uvolnění z jedné vyučovací hodiny 
v odůvodněných případech poskytne vyučující, na jeden den třídní učitel, na dva a 
více dní ředitel školy. Písemnou žádost o uvolnění musí žák předložit předem (např. 
rodinná rekreace). 

4. Třídní učitel důsledně prověřuje důvody nepřítomnosti žáků, okamžitě řeší kázeňské 
přestupky, spolupracuje s rodiči, především problémových žáků.  

5. Žáci navštěvují lékaře v době vyučování jen v nutném případě (pozvánka lékaře, 
žádost rodičů).  

6. Kurzy řízení malých motocyklů navštěvují žáci pouze v době mimo vyučování. 
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b/ vnitřní režim 

1. Dopolední vyučování začíná v 7.30 h. a končí v 12.00 h. (resp. 13.00 h.). Odpolední 
vyučování začíná v 13.05 h. a končí ve 14.45 h. Polední přestávka trvá od 12.00 h. do 
13.00 h. Žáci, kteří tráví čas před odpoledním vyučováním (v polední přestávce) 
v budovách školy, jsou pod pedagogickým dozorem. Za žáky zdržující se mimo školní 
budovu škola v tuto dobu nezodpovídá.  

2. Vyučování předmětů v dvouhodinových blocích (např. tělesná výchova) probíhá bez 
přestávky a končí o její délku dříve (o 10 minut). Připadne-li dvouhodinový blok na 
konec dopoledního nebo odpoledního vyučování, výuka je ukončena na místě jejího 
konání (např. sokolovna, stadion).  

3. Budovu školy otvírá školník v 6 hodin.  
4. Během vyučování je škola uzavřena. Žáci sami nesmějí opouštět školu během 

vyučování a o přestávkách (kromě hlavní polední), pouze v závažných případech a po 
dohodě zákonných zástupců s vyučujícími (návštěva lékaře, nutný dřívější odchod 
k hromadným dopravním prostředkům…). 

5. Dojíždějící žáci se ráno shromažďují v družině (1. – 5. roč.) nebo ve školním klubu (6. – 
9. r.) a zde pobývají do 7.15 h. (dozor zajištěn). Pokud této možnosti nevyužívají a o 
své vůli pobývají před školní budovou, škola za ně nezodpovídá.  

6. Místní žáci přicházejí do školy nejdříve v 7.15 h. 
7. Učebny v každém poschodí odemyká v 7.15 h. školník. 
8. Klíče od učeben jsou uloženy ve sborovně. 
9. Odchází-li třída na vyučování do jiné učebny, zodpovídá služba za to, že kmenová 

učebna bude uzamčena, uvnitř bude zhasnuto. 
10. Po ukončeném vyučování před odchodem ze třídy uvedou žáci svá místa do pořádku. 

Vyučující zkontroluje, zda jsou okna uzavřena. 
11. Po poslední dopolední vyučovací hodině odvedou vyučující žáky k jídelně a k šatnám. 
12. Učitel dozírající v jídelně dbá na klid a pořádek při stolování, na pořádek při odkládání 

oděvů a aktovek na vyhrazených místech před vstupem do jídelny, na bezpečnost  
a kázeň žáků čekajících před jídelnou. 

13. Po ukončení odpoledního vyučování odvede vyučující žáky k šatnám a vyčká jejich 
odchodu. 

14. Zákonný zástupce, který si jde pro dítě do školní družiny, si zazvoní v přízemí staré 
budovy. Dítě se převlékne a přezuje v šatně a zákonný zástupce na něj počká před 
hlavním vchodem. 

 
 
III. podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
 

1. Všichni žáci a zaměstnanci školy se chovají při pobytu v areálu školy tak, aby 
neohrozili zdraví své ani jiných osob. Poučení žáků o bezpečnosti na počátku školního 
roku zaznamená třídní učitel do třídní knihy.  

2. Učitelé přicházejí do školy nejpozději 15 minut před začátkem své vyučovací 
povinnosti. 

3. Učitelé vykonávají dozor dle rozpisu v celé budově školy. Dbají na ukázněné a 
bezpečné chování žáků ve třídách, na chodbách, na schodištích, na WC. 
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4. Po zvonění na vyučovací hodinu žáci zaujmou svá místa a ukázněně vyčkají příchodu 
učitele. 

5. Žáci jsou povinni připravit si předem na každou vyučovací hodinu potřebné školní 
pomůcky. 

6. Žáci jsou povinni plnit ústní i písemné domácí úkoly a připravovat se na výuku. 
7. Žáci nesmějí nosit do školy věci, které by mohly ohrozit zdraví jejich nebo spolužáků, 

způsobit úraz nebo ohrozit mravní výchovu. 
8. Žáci by neměli bezdůvodně nosit do školy zbytečně velké peněžité částky  

a cenné předměty. Škola za ně neodpovídá. Pokud je výjimečně mají, nenechávají je 
odloženy v oděvu nebo v aktovce bez dohledu. Věci je možno dočasně uschovat ve 
sborovně či v ředitelně. Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost 
ohlásit ihned vyučujícímu nebo třídnímu učiteli. 

9. Žák bude mít po celou dobu výuky vypnutý mobilní telefon i tablet (a to i v době 
přestávek). V případě nutnosti (nemoc, nevolnost, odchod k lékaři a jiné závažné 
skutečnosti) po dohodě s vyučujícím mobilní telefon použije. V areálu školy je 
zakázáno pořizování jakýchkoli videozáznamů a audiozáznamů. 

10. Nedostaví-li se vyučující do třídy 5 minut po zvonění, hlásí třídní služba jeho 
nepřítomnost ve sborovně nebo v ředitelně. 

11. Do sborovny a do ředitelny chodí žáci pouze v nejnutnějších případech. Nejprve se 
obracejí na učitele, který má na chodbě dozor. 

12. Vyučující zajišťuje uspořádaný a bezpečný přechod žáků v patřičném oděvu na 
vyučování tělesné výchovy, pracovních činností a na školní akce pořádané mimo areál 
školy.  

13. Do odborných učeben (fyzika a chemie, informatika, učebny jazyků, učebna hudební 
výchovy) vstupují žáci pouze v doprovodu učitele po zvonění. 

14. Učebny větrá pouze vyučující, děti samy bez dozoru okna neotvírají ani se z nich 
nevyklánějí. 

15. Žáci nesmí bez vědomí zaměstnance školy pouštět do budovy školy cizí osoby, 
spolužáky ani své rodiče.  

16. Zaměstnanec je povinen po oznámení návštěvy si pro ni dojít ke vchodu.  
17. Mimotřídní zaměstnání (zájmové kroužky, nepovinné předměty) probíhají podle 

stanoveného plánu. Členové těchto aktivit mohou být ve vyhrazených učebnách jen 
se svými vedoucími. 

18. Veškeré úrazy jsou evidovány v knize úrazů. Záznam o úrazu, jehož důsledkem byla 
nepřítomnost žáka ve škole, se vyhotovuje na předepsaných formulářích.  

 
 
IV. podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 
 

1. Žáci mají právo využívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou  
a jsou povinni s majetkem školy řádně a šetrně zacházet. 

2. Žákům jsou učebnice bezplatně zapůjčovány z učebnicového fondu školy. Žáci  
1. ročníku učebnice nevracejí, žáci ostatních ročníků jsou povinni je vrátit na konci 
školního roku. Přestupuje-li žák do jiné školy, učebnice je rovněž povinen vrátit. 

3. Žáci jsou povinni udržovat v pořádku a nepoškozovat učebnice, pomůcky  
a veškeré věci, které tvoří zařízení školy. Rovněž nesmějí záměrně poškozovat věci 
spolužáků. Třídní učitel důsledně kontroluje stav zařízení ve své třídě.  
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4. Úmyslné poškozování školního majetku je zakázáno. Výdaje spojené s opravou nebo 
výměnou uhradí zákonní zástupci žáka. 

 
 
 
Akce pořádané mimo školu 

Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, 
zajišťuje škola zaměstnancem – pedagogickým pracovníkem. Akci může zajišťovat  
i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je pověřen vedením školy, je 
zletilý a způsobilý k právním úkonům. 
Při akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu 
zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto 
počtu může stanovit ředitel školy s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti. 
Pedagogický dozor nad žáky začíná 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce 
končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem 
určeném čase.  Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce škola oznámí nejméně 1 den 
předem písemně zákonným zástupcům žáka. 
 
 
 

Součástí školního řádu jsou i pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

 
 
 
 
 
 
 


