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Obecná ustanovení 
Na základE ustanovení § 30, odst.1) zákona č. 561/2004 Sb., o pUedškolním, základním, 
stUedním, vyšším odborném a jiném vzdElávání (školský zákon) v platném znEní vydávám 
jako statutární orgán školy tuto smErnici. 
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A. Práva a povinnosti žák] 
 
1. Práva žák] 
a) na vzdElávání a školské služby podle školského zákona 
b) být informováni o pr]bEhu a výsledcích svého vzdElávání 
c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žák], volit a být do nich voleni, pracovat 
v nich a jejich prostUednictvím se obracet na Ueditelku školy s tím, že Ueditelka školy je 
povinna se stanovisky a vyjádUeními tEchto samosprávných orgán] zabývat. Ve škole pracuje 
žákovský parlament, který jedná 1x mEsíčnE. Sch]zek se zúčastOují 2 pedagogové, kteUí jsou 
povEUeni spoluprací se ŽP. Žákovský parlament m]že jednat i v jejich nepUítomnosti nebo si 
na své jednání pozvat VP, ZT, TŠ. PodnEty a pUipomínky projednává TŠ se zástupci ŽP 
d) vyjadUovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdElávání, 
pUičemž jejich vyjádUením musí být vEnována pozornost odpovídají jejich vEku a stupni 
vývoje. Žáci mají právo vyjádUit své názory. Volí slušnou formu, vyučující slušnE oslovují, 
dodržují pravidla komunikace, neskáčou do Ueči, nejsou zbytečnE hluční, pUi vyučování se o 
slovo hlásí. Ke sdElení podnEt] a pUipomínek slouží žák]m také schránky d]vEry. TEmito 
podnEty a pUipomínkami se TŠ zabývá, opodstatnEné problémy Ueší. Autorizované podnEty 
projednává TŠ se zástupci ŽP 
e) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdElávání 
f) na ochranu pUed jakoukoli formou diskriminace a násilí, mají právo na vzdElání a svobodu 
myšlení, projevu, shromaž@ování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních 
psychohygienických pravidel. Mají právo být seznámeni se všemi pUedpisy vztahujícími se 
k jejich pobytu a činnosti ve škole 
 
2. Povinnosti žák] 
a) UádnE docházet do školy a UádnE se vzdElávat 
b) dodržovat školní Uád, pUedpisy a pokyny školy k ochranE zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli 
seznámeni 
c) plnit pokyny pedagogických pracovník] školy a pokyny školy vydané v souladu s právními 
pUedpisy a školním Uádem 
 
3. Další povinnosti žák] 
a) chovat se slušnE k dospElým a ostatním žák]m školy, dbát pokyn] pedagogických a 
ostatních pracovník] školy 
b) dodržovat školní Uád školy, tUídní pravidla chování a Uády odborných učeben 
c) chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob 
d) chodit do školy pravidelnE a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činností 
organizovaných školou. Žáci, kteUí se opozdí v pUíchodu do vyučování, se vyučujícímu UádnE 
omluví 
e) pUipravit se o pUestávce na následující hodinu. V pUípadE pUechodu do jiné učebny 
nevstupovat do ní dUíve, než ji opustí pUedcházející tUída 
f) pUed začátkem vyučování sundat židle ze stol], po poslední hodinE v učebnE židle zvednout 
g) účastnit se vyučování nepovinných pUedmEt] a docházet do zájmových kroužk], pokud 
jsou pUihlášeni.  
h) zacházet s učebnicemi a školními potUebami šetrnE, udržovat své místo, tUídu i ostatní 
prostory školy v čistotE a poUádku, chránit majetek pUed poškozením, nosit do školy učebnice 
a školní potUeby podle rozvrhu hodin a pokyn] pedagog]. DennE mít ve škole deníček nebo 
žákovskou knížku. Udržovat je v poUádku a na požádání je pUedkládat ke kontrole 
ch) bez pokyn] vyučujících a o pUestávkách platí zákaz manipulace s multimediální technikou 
(dataprojektor, reproduktory, vizualizér, počítač apod.) 
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i) chodit do školy vhodnE  upraveni a oblečeni 
j) na TV pUinášet cvičební úbor, který je pUizp]sobený prostUedí (tElocvična nebo hUištE) a 
počasí. Obuv do tElocvičny má mít svEtlou podrážku, jinou obuv používat pUi výuce na hUišti 
k) na vyučování, pUi kterém hrozí znečištEní odEvu, pUevlékat se do odEvu pracovního 
l) UádnE a systematicky se pUipravovat na vyučování, vypracovávat domácí úkoly 
m) pUed ukončením vyučování neopouštEt školní budovu bez vEdomí vyučujících. V dobE 
mimo vyučování se žáci ve škole nezdržují, z]stávají jen se svolením vyučujících a pod jejich 
dohledem 
n) každý úraz, poranEní či nehodu svou nebo spolužáka, k níž dojde bEhem pobytu ve školní 
budovE nebo mimo budovu pUi akci poUádané školou, hlásit ihned vyučujícímu nebo 
pedagogickému dohledu 
o) chránit své zdraví i zdraví spolužák]. Žák]m jsou zakázány všechny činnosti, které jsou 
zdraví škodlivé. Je zakázáno nosit, držet, distribuovat a zneužívat návykové látky (drogy, 
alkohol, cigarety apod.) pUi všech činnostech školy. Do školy a na všechny akce školy je 
zakázáno nosit pUedmEty (napU. zábavnou pyrotechniku, nože, spreje), které nesouvisí 
s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost žáka nebo jiných osob 
p) respektovat osobní svobodu ostatních žák] a chovat se k sobE navzájem ohleduplnE. 
Agresivitu, hrubé žertování nebo šikanu jinými dEtmi okamžitE ohlásit tUídnímu učiteli nebo 
Ueditelce školy. Žáci mohou ke sdElení využít schránku d]vEry 
q) nenosit do školy vEtší obnosy penEz, cenné pUedmEty, šperky (pUípadnE je na pokyn pUedat 
vyučujícím na stanovenou dobu do úschovy, ti zajistí jejich bezpečnost). V pUípadE zničení 
nebo ztráty vEcí, které nesouvisí s výukou, nebude poskytnuta náhrada 
r) bEhem vyučování platí zákaz používání mobilních telefon],  pUehrávač],  
iPod] a ostatních technologií, které nesouvisí s výukou. Žáci je mají ve stavu vypnutém 
uloženy v osobních taškách. V prostorách školy a na akcích školou poUádaných je zakázáno 
úmyslné, opakující se  nepUátelské chování, jehož cílem je ublížit obEti, za použití 
informačních a komunikačních technologií – tzv. kyberšikana (napU. posílání vulgárních a 
výhružných emailových zpráv obEti, výhružné telefonáty, esemesky, posílání obrázk] a 
nahrávek nebo vytváUení webových stránek s cílem zesmEšnit obE[ apod.) 
 
 
B. Práva a povinnosti zákonných zástupc] 
 
1. Práva zákonných zástupc] 
a) na svobodnou volbu školy pro své dítE 
b) bezplatné základní vzdElání v rozsahu stanoveném platnými pUedpisy, respektující 
individualitu jejich dítEte 
c) na informace o pr]bEhu a výsledcích vzdElávání svého dítEte 
d) volit a být voleni do školské rady 
e) spolupracovat na tvorbE školního vzdElávacího programu a tvorbE individuálního 
vzdElávacího plánu žáka 
f) spolupracovat na tvorbE tUídních pravidel chování 
g) vyjadUovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdElávání žáka 
h) požádat o pUezkoušení žáka 
ch) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zaUízení v 
záležitostech týkajících se vzdElávání žáka ve smyslu školského zákona 
i) seznámit se s dokumentací školy 
 
2. Povinnosti zákonných zástupc] 
a) zajistit, aby žák docházel UádnE do školy 
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b) na vyzvání Ueditele školy se osobnE zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se 
vzdElávání žáka 
c) informovat školu o zdravotní zp]sobilosti ke vzdElávání a pUípadných zmEnách 
zp]sobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít 
vliv na pr]bEh vzdElávání, o zdravotním postižení žáka (včetnE druhu postižení), o 
zdravotním nebo sociálním znevýhodnEní 
d) dokládat  d]vody nepUítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými 
tímto školním Uádem 
e) oznamovat škole údaje podle § 2Ř odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon i další 
údaje, které jsou podstatné pro pr]bEh vzdElávání nebo bezpečnost žáka. Dále zmEny v tEchto 
údajích (napU. osobní údaje žáka, jméno a pUíjmení zákonných zástupc], místa trvalého 
pobytu a adresy pro doručování písemností, telefonické spojení) 
f) pravidelnE kontrolovat zápisy v žákovské knížce (notýsku), o své kontrole provádEt záznam 
(podpis) 
g) stvrdit podpisem seznámení se školním Uádem 
 
 
C. Omlouvání žáka 
 
1. Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit d]vody nepUítomnosti žáka ve vyučování 
nejpozdEji do 3 kalendáUních dn] od počátku nepUítomnosti žáka. 
- ústnE – osobnE nebo telefonicky 
- písemnE (lze využít e-mailovou adresu školy) 
2. Po návratu žáka do školy je jeho nepUítomnost (absence) omluvena písemnE na omluvném 
listu v žákovské knížce (v deníčku). 
3. Omluvenku pUedloží žák TU ihned po návratu do školy. 
4. PUi d]vodném podezUení ze záškoláctví žáka a neplnEní povinnosti zákonných zástupc] 
omluvit své dítE kontaktuje TU rodiče a na jejich povinnost je upozorní. 
 
 
D. UvolOování žáka 
 
1. Na dobu do 3 vyučovacích dn] uvolOuje TU na žádost zákonných zástupc] – žádost i 
povolení m]že být ústní. TU o svém rozhodnutí informuje ZT. TU po konzultaci 
s vyučujícími určí i náhradní zp]sob vzdElávání (obvykle samostatné plnEní zadaných úkol]). 
2. PUi absenci delší než 3 vyučovací dny uvolOuje Ueditelka školy na písemnou žádost 
zákonných zástupc]. TŠ rozhodne na základE vyjádUení TU (doporučení a určení náhradního 
zp]sobu vzdElávání – obvykle samostatné plnEní zadaných úkol] a následná individuální 
práce s žákem). 
3. V pr]bEhu vyučování uvolOuje TU. Žák je uvolnEn z vyučování po pUedložení písemné 
žádosti zákonného zástupce. V této žádosti je zákonný zástupce povinen vyplnit veškeré 
údaje. Na základE této žádosti bude žák uvolnEn bEhem vyučování a ze školy bu@ odejde sám, 
nebo v doprovodu osoby uvedené v žádosti. Pokud nebude podána žádost o uvolnEní nebo 
bude vyplnEna neúplnE, nebude žák z vyučování uvolnEn. Zákonní zástupci odpovídají za 
bezpečnost svého dítEte od doby, od které byl žák uvolnEn. UvolnEní není pUípustné 
telefonicky, mailem,  faxem. 
4. Z vyučování nEkterého pUedmEtu uvolOuje TŠ na písemnou žádost zákonných zástupc]. Ve 
své žádosti uvedou závažné d]vody – zdravotní nebo jiné (dopravní obslužnost apod.). 
UvolnEní ze zdravotních d]vod] musí písemnE doporučit praktický lékaU pro dEti a dorost 
nebo odborný lékaU. TŠ určuje náhradní zp]sob vzdElávání v dobE vyučování pUedmEtu, ze 
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kterého je žák uvolnEn (napU. zaUazení do jiné tUídy). Na první a poslední vyučovací hodinu 
TV m]že být žák uvolnEn na žádost zákonných zástupc] bez náhrady. V pUípadE částečného 
uvolnEní z vyučování TV rozhoduje vyučující TV na základE lékaUského vyjádUení o zapojení 
žáka do činnosti pUi výuce. KrátkodobE (maximálnE 2 týdny) m]že vyučující TV omluvit žáka 
a uvolnit ho z nEkterých činností na základE omluvenky zákonných zástupc]. Delší uvolnEní 
musí být doporučeno lékaUem. 
5. PUi uvolnEní z části vyučovací hodiny ze závažných d]vod] (napU. dojíždEní, dlouhé čekání 
na další spoj, zdravotní nebo jiné d]vody apod.) žádost zákonných zástupc] posuzuje TŠ. 
V pUípadE kladného vyUízení vždy na návrh vyučujících určí náhradní zp]sob vzdElávání 
(obvykle samostatné plnEní zadaných úkol]). 
6. Postup pUi uvolOování žák] z vyučování: 
Žádost podepíší oba zákonní zástupci (je-li podepsán jen jeden, musí doložit TU svEUení dítEte 
do vlastní péče). V žádosti musí být uvedeny závažné d]vody pro uvolnEní. Zákonní zástupci 
dohlédnou na doplnEní učiva, protože pUi hodnocení žáka nebude na uvolnEní brán zUetel. 
 
 
II. Provoz a vnitUní režim školy 
 
A. Režim činnosti ve škole 
B. Režim činnosti mimo školu 
C. TUídy pro žáky se speciálními vzdElávacími potUebami 
D. TUídy pro žáky s RVTV 
E. Pedagogičtí pracovníci 
 
A. Režim činnosti ve škole 
 
1. Vyučování začíná v Ř,00 hodin, vyučování výjimečnE zaUazené na dUívEjší dobu nesmí 
začínat dUíve než v 7,00 hodin. Vyučování probíhá podle platného časového rozvržení 
vyučovacích hodin a pUestávek. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. 
PUípadné zmEny musí být žák]m sdEleny nejpozdEji jeden den pUedem a informace budou 
zapsány do deníčk] a ŽK. Vyučování končí nejpozdEji do 17,00 hodin. Vyučovací hodina 
trvá 45 minut. V od]vodnEných pUípadech lze vyučovací hodiny dElit a spojovat, v tomto 
pUípadE je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodič]m. 
Žáci I. stupnE mohou  mít v dopoledním vyučování nejvýše 6 hodin, dopolední vyučování 
končí nejpozdEji v 13,30 hodin. Počet hodin pro žáky se spec. vzdElávacími poptUebami 
stanovuje vyhláška. Žáci II. stupnE mají v dopoledním vyučování nejvýše 6 hodin, dopolední 
vyučování končí nejpozdEji ve 13,30 hod. Začátek a konec odpolední výuky je dán rozvrhem 
tUíd, je oznámen prostUednictvím ŽK. BEhem vyučovací hodiny opouštEjí žáci učebnu jen ve 
výjimečných pUípadech se souhlasem vyučujícího (WC). 
Vyučování v blocích: 
Je-li výuka TV, Vv, Pv na konci dopoledního nebo odpoledního vyučování (2 vyuč.hodiny), 
probíhá vzhledem k charakteru činnosti v bloku o délce ř0 minut (2 vyučovací hodiny bez 
pUestávky). Vyučující pracují s žáky a zajiš[ují jejich bezpečnost nepUetržitE ř0 minut. Žák]m 
končí vyučování o 10 minut dUíve než obvykle končí vyučovací hodina. Učebnu a školu 
opouštEjí v tichosti. Vyučující (TU) o tomto opatUení informují rodiče. Vyučovat v bloku se 
budou uvedené pUedmEty i tehdy, jsou-li zaUazeny na začátek odpoledního vyučování – začíná 
se o 10 minut pozdEji. Vyučování v blocích je vyznačeno v rozvrhu. 
2. Školní budova se pro žáky otevírá v 7,40 hodin dopoledne (žák]m je umožnEn vstup a 
pobyt v budovE nejménE 20 minut pUed začátkem  vyučování) a o pUestávce mezi 
dopoledním a odpoledním vyučováním. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na 
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vyzvání zamEstnanc] školy, kteUí nad nimi zajiš[ují pedagogický dohled. Dohled nad žáky je 
zajištEn po celou dobu jejich pobytu ve školní budovE, pUehled je vyvEšen na všech úsecích, 
kde dohled probíhá. 
3. PUestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodinE se 
zaUazuje pUestávka v délce 20 minut. PUestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním 
trvá nejménE 40 minut. PUestávky využívají žáci k pUesunu mezi učebnami, k návštEvE WC. O 
velké pUestávce mohou v respiriu v 1. patUe hrát stolní tenis. Pravidla určí vyučující, kteUí 
vykonávají nad žáky dohled. O velké pUestávce a pUed vyučováním mají možnost nákupu 
občerstvení v pUízemí školy. O velké pUestávce se mohou žáci také zúčastnit turnaj] 
v tElocvičnE, pokud je vyučující TV budou organizovat. PUestávky mezi jednotlivými 
hodinami dále slouží k tomu, aby si žáci pUipravili pom]cky na další vyučovací hodinu. 
Nepobíhají po budovE školy, nezdržují se na WC. Doba mezi dopoledním a odpoledním 
vyučováním je pUestávkou na obEd.  PUi pUesunu do školní jídelny se žáci pohybují jen 
v areálu školy a zákonní zástupci souhlasí, že se pUesouvají sami. Dohled nad žáky ve školní 
jídelnE vykonávají zamEstnanci 11. školní jídelny. 
Ve školní budovE je o pUestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním vykonáván 
dohled nad žáky, kteUí se zdržují na pUedem stanoveném  místE. Nad žáky, kteUí pobývají 
mimo školní budovu, není dohled vykonáván. 
4. Po pUíchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená  (šatní 
skUíOky) a ihned odcházejí do učeben. V šatních prostorách se nezdržují a nevysedávají tam.  
5. PUi používání šatní skUíOky je zakázáno jakékoliv poškozování skUínky i jejího povrchu 
(napU. polepováním, rytím). Součástí skUínky je rošt na boty. 
6. PUi ztrátE klíče od zámku jsou žáci povinni uhradit duplikát. 
7. PUi organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zaUazení a délku pUestávek 
pedagog povEUený vedením akce podle charakteru činnosti a s pUihlédnutím k základním 
fyziologickým potUebám žák]. 
8. Bezpečnost a ochranu zdraví ve škole zajiš[uje škola svými zamEstnanci, pedagogickými i 
nepedagogickými. ZamEstnance, který není pedagogickým pracovníkem, m]že Ueditel školy 
k zajištEní bezpečnosti a ochrany zdraví žák] určit pouze, pokud je zletilý a zp]sobilý 
k právním úkon]m a pokud s tím souhlasí. 
9. Nejvyšší počet žák] ve tUídE je obecnE 30, škola m]že mít podle §23 odst. 3 zákona č. 
561/2004 Sb., školského zákona zUizovatelem schválenou výjimku z počtu žák] pUi zachování 
bezpečnostních a hygienických pUedpis]. 
10. Nejvyšší a nejnižší počet žák] ve tUídE se spec. vzdElávacími potUebami stanovuje 
vyhláška.  
11. PUi výuce nEkterých pUedmEt], zejména nepovinných a volitelných, lze dElit tUídy na 
skupiny, vytváUet skupiny žák] ze stejných nebo r]zných ročník] nebo spojovat tUídy, počet 
skupin a počet žák] ve skupinE se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle 
prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žák], 
v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a 
metodickou  náročnost pUedmEtu. 
12. Nejvyšší počet žák] ve skupinE je 30. PUi výuce cizích jazyk] je nejvyšší počet žák] ve 
skupinE 24. 
13. Škola pUi vzdElávání a s ním pUímo souvisejících činnostech a pUi poskytování školských 
služeb pUihlíží k základním fyziologickým potUebám žák] a vytváUí podmínky pro jejich 
zdravý vývoj a pro pUedcházení vzniku sociálnE patologických jev]. 
14. Škola zajiš[uje bezpečnost a ochranu zdraví žák] pUi vzdElávání a s ním pUímo 
souvisejících činnostech a pUi poskytování školských služeb a poskytuje žák]m nezbytné 
informace k zajištEní bezpečnosti a ochrany zdraví. 
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15. Škola vede evidenci úraz] žák], k nimž došlo pUi vzdElávání a s ním pUímo souvisejících 
činnostech. Vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgán]m a institucím. 
16. V období školního vyučování m]že Ueditel školy ze závažných d]vod], zejména 
organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dn] ve školním roce. 
 
B. Režim činnosti mimo školu 
 
1. Škola zajiš[uje bezpečnost a ochranu zdraví žák] pUi akcích a vzdElávání mimo místo, kde 
se uskutečOuje vzdElávání, pedagogickým pracovníkem. SpolečnE s ním m]že akci zajiš[ovat 
i zamEstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a zp]sobilý k právním 
úkon]m. 
2. PUi organizaci výuky pUi akcích souvisejících s výchovnE vzdElávací činností školy mimo 
místo, kde se uskutečOuje vzdElávání, stanoví zaUazení a délku pUestávek pedagog povEUený 
vedením akce podle charakteru činnosti a s pUihlédnutím k základním fyziologickým 
potUebám žák]. 
3. PUi akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečOuje vzdElávání, nesmí na jednu osobu 
zajiš[ující bezpečnost a ochranu zdraví žák] pUipadnout více než 25 žák]. Výjimku z tohoto 
počtu m]že stanovit s ohledem na náročnost zajištEní bezpečnosti a ochrany zdraví žák] 
Ueditel školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou 
akci mimo budovu školy pUedem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména 
s ohledem na zajištEní BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu 
práce školy, kde zároveO s časovým rozpisem uvede Ueditel školy jména doprovázejících 
osob. 
4. PUi akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečOuje vzdElávání, kdy místem pro 
shromáždEní žák] není místo, kde škola uskutečOuje vzdElávání, zajiš[uje organizující 
pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žák] na pUedem určeném místE 15 minut pUed dobou 
shromáždEní. Po skončení akce končí zajiš[ování bezpečnosti a ochrany zdraví žák] na 
pUedem určeném místE a v pUedem určeném čase. Místo a čas shromáždEní žák] a skončení 
akce oznámí organizující pedagog nejménE 2 dny pUedem zákonným zástupc]m žák] a to 
zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací. 
5. PUi pUecházení žák] na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci Uídí 
pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. PUed takovýmito akcemi 
doprovázející učitel žáky prokazatelnE poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tUíd, 
lyžaUské výcviky, školy v pUírodE platí zvláštní bezpečnostní pUedpisy, se kterými jsou žáci 
pUedem seznámeni. PUi pobytu v ubytovacích zaUízeních se žáci podUizují vnitUnímu Uádu 
tohoto zaUízení a dbají všech pokyn] pracovník] tohoto zaUízení. 
6. Pro poUádání mimoškolních akcí platí zvláštní smErnice školy zahrnující i oblast 
bezpečnosti a ochrany zdraví žák]: 
- smErnice pro školy v pUírodE 
- lyžaUské výcvikové kurzy 
- zahraniční výjezdy 
- školní výlety 
Za dodržování pUedpis] o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen Ueditelem školy. 
7. Součástí výuky je také výuka plavání ve dvou ročnících prvního stupnE v rozsahu nejménE 
40 vyučovacích hodin a lyžaUský výcvik na II. stupni. Do výuky mohou být zaUazeny také 
další aktivity jako bruslení, školy v pUírodE, dopravní hUištE, výjezdy do zahraničí, atd. 
Ř. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetnE 
hodnocení na vysvEdčení. 
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ř. PUi zapojení školy do soutEží bezpečnost a ochranu zdraví žák] po dobu dopravy na soutEže 
a ze soutEží zajiš[uje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne 
jinak. 
 
C. TUídy pro žáky se speciálními vzdElávacími potUebami 
 
1. Žákem se spec.vzdElávacími potUebami je osoba 
a) se zdravotním postižením (mimo jiné vady Ueči, vývojové poruchy chování) 
b) se zdravotním znevýhodnEním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc, lehčí poruchy 
vedoucí k poruchám učení a chování) 
c) se sociálním znevýhodnEním 
2. Speciální vzdElávací potUeby žák] zjiš[uje školské poradenské zaUízení 
3. VzdElávání žák] se uskutečOuje s pomocí podp]rných opatUení: 
a) speciální metody, postupy a formy práce 
b) kompenzační, rehabilitační a učební pom]cky 
c) zaUazení pUedmEt] spec. ped. péče 
d) snížení počtu žák] ve tUídE 
4. Formy vzdElávání žák] se zdravotním postižením 
a) individuální integrace 
b) skupinová integrace – zUízení tUíd schvaluje krajský úUad 
5. O zaUazení do tUíd rozhoduje TŠ na základE žádosti zákonných zástupc] a vyjádUení 
školského poradenského zaUízení 
6. Individuální vzdElávací plán (IVP) 
a) stanoví se pro individuálnE integrovaného žáka 
b) vychází z vyšetUení a doporučení školského poradenského zaUízení 
c) obsah IVP určuje Vyhl. 73/2005 Sb.; § 6 odst. 4 ve znEní pozdEjších pUedpis] 
d) m]že být doplOován a upravován 
e) s IVP je seznámen zákonný zástupce žáky 
f) IVP zpracovává vyučující ve spolupráci s VP 
7. Organizace speciálního vzdElávání 
Forma a obsah speciálního vzdElávání žáka a míra podp]rných opatUení se stanoví podle 
rozsahu zdravotního postižení žáka. Vzhledem k tomu, že poruchy učení se zvláštE na II. 
stupni promítají do výsledk] vzdElávání ve všech vyučovacích pUedmEtech, jsou TU a VP 
povinni informovat všechny vyučující o zdravotním postižení žáka. Zdravotní postižení žáka 
je vyučujícími respektováno. 
 
D. TUídy pro žáky s RVTV 
 
1. TUídy jsou zUizovány v souladu 
a) se školským zákonem č. 561/2004 Sb.; § 17 
b) s vyhláškou č. 4Ř/2005 Sb.; § ř 
c) se zUizovací listinou 
2. TUídy jsou zUízeny na II. stupni od 6. ročníku 
3. ZaUazení žák] : 
a) o zaUazení žáka do tUídy s RVTV s maximálním počtem 25 žák] na základE kritérií pro 
pUijetí rozhoduje TŠ po posouzení nadání a pUedpoklad] žáka do 15.6. PUihláška (žádost o 
pUijetí) obsahuje doporučení TU, vyjádUení praktického lékaUe pro dEti a dorost, souhlas 
zákonného zástupce 
b) do tUídy s RVTV mohou být pUijati žáci z jiných ZŠ 
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c) o pUeUazení žáka ze tUídy s RVTV do tUídy bez rozšíUené výuky rozhodne Ueditel na základE 
doporučení vyučujícího TV nebo TU, pokud žák dlouhodobE neprokazuje pUedpoklady a 
zájem o tuto výuku nebo z jiných závažných d]vod] (snížený stupeO z chování, neprospEch) 
d) TŠ rozhoduje o pUeUazení po projednání v PR a se zákonnými zástupci. K pUeUazení 
dochází ke konci pololetí. O pUeUazení ze zdravotních d]vod] (na doporučení odborného 
lékaUe nebo z jiných závažných d]vod]) m]že TŠ rozhodnout i v pr]bEhu pololetí 
5. Organizace vzdElávání: 
V každém ročníku je 5 vyučovacích hodin TV 
2 h -  výuka TV v jednotlivých ročnících podle školního vzdElávacího plánu 
2 h -  výuka  TV zamEUená na míčové kolektivní hry 
1 h -  plavání nebo kondiční pUíprava 
 
 
zimní soustUedEní – žáci všech ročník] každý rok 
jarní soustUedEní – žáci všech ročník] každý rok 
 
E. Pedagogičtí pracovníci 
 
1. Povinnosti pedagogických pracovník] určuje zákoník práce, pracovní Uád, zákon 561/2004 
Sb., zákon 563/2004 Sb. ve znEní pozdEjších pUedpis] 
2. Týdenní rozsah pUímé ped.činnosti: 
učitel – 22 hod/týden 
vychovatel – 28 - 30 hod/týden 
3. Zastupování za nepUítomné – pUednostnE je zajiš[ována odbornost, tj. po dohodE se ZT 
zastupuje učitel stejné aprobace jako nepUítomný. 
4. PUítomnost ped. pracovníka ve škole je stanovena rozvrhem vyučování, dohled], 
pohotovostí. Pedagogický pracovník, který má pohotovost, v té dobE neopouští budovu. 
Pedagogický pracovník je povinen zúčastOovat se porad, jednání, dalšího vzdElávání apod. 
podle týdenního plánu. 
5. Budova školy je pUístupna Po-Pá od 6,30 do 17,00 hod., v pátek do 16,00 hod. Mimo tuto 
dobu se nikdo bez vEdomí TŠ ve škole nezdržuje. 
6. Učitelé pUicházejí nejpozdEji 20 minut pUed zahájením vyučování, učitelé povEUení 
dohledem nejpozdEji v 7,35 hod. 
7. DennE zapisují pUíchody a odchody ze školy, v docházkové knize vyznačují nepUítomnost 
ve škole (opuštEní budovy) a sledují ve sborovnE pUehled zastupování a dohled]. Včas se 
seznámí s týdenním plánem práce a vyzvedávají si obsah své schránky, sledují e–mailovou 
poštu. 
Ř. Dohled vykonávají po celou dobu pUestávky. PUi dohledu sledují chování žák] na chodbE, 
ve tUídách a na WC. 
ř. TUídní knihy jsou vedeny v elektronické podobE. 
10. Pom]cky potUebné k vyučování má učitel ve tUídE již pUi zahájení hodiny. Je nepUípustné 
pUipravovat pom]cky dodatečnE nebo pro nE posílat žáky v pr]bEhu vyučovací hodiny. 
11. Jednání s rodiči – dobu stanoví učitel vždy tak, aby nebylo narušeno vyučování. 
12.  ZodpovEdnost za žáky po celou dobu vyučování – pUi zápisu do TK je každý vyučující 
povinen zkontrolovat pUítomnost žák]. 
13. PUi akcích mimo školu (exkurze, výlet apod.) zodpovídají učitelé za žáky po celou dobu 
akce. 
14. Ohlašovací povinnost pracovník] 
- hlásit zmEny (bydlištE, stav apod.) 
- hlásit další pracovní pomEr 
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- hlásit včas počátek i konec pracovní neschopnosti 
15. Učitelé vEnují individuální péči dEtem se zdravotním postižením, zdravotním 
znevýhodnEním. 
16. ZamEstnanci školy ukládají sv]j majetek pouze na místa k tomu určená. Finanční hotovost 
a cenné pUedmEty mohou uložit do trezoru v UeditelnE školy. 
 
 
III. Podmínky zajištEní bezpečnosti a ochrany zdraví žák] a jejich ochrany pUed 
sociálnE patologickými jevy a pUed projevy diskriminace, nepUátelství nebo násilí 
 
A. Obecná ustanovení 
B. PUi sportovních činnostech 
C. PUi akcích mimo školu 
D. Postup školy pUi výskytu a pUi podezUení na užití návykových látek 
 
A. Obecná ustanovení 
 
1. Bezpečnost a ochranu zdraví žák] ve škole zajiš[uje škola svými pedagogickými nebo 
nepedagogickými zamEstnanci. 
2. Všichni žáci se chovají pUi pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a 
majetek sv]j ani jiných osob. 
3. Každý z pracovník] školy, který otevírá budovu cizím pUíchozím, je povinen zjistit d]vod  
jejich návštEvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovatelnE po budovE. BEhem provozu 
školy jsou zevnitU volnE otevíratelné dveUe hlavního vchodu i všech únikových východ]. 
4. Žák]m není dovoleno v dobE mimo vyučování se zdržovat v prostorách školy, pokud nad 
nimi není vykonáván dohled. 
5. Žák]m je zakázáno manipulovat s elektrickými spotUebiči, vypínači, hasicími pUístroji a 
vodními hydranty bez dozoru učitele. D]slednE se Uídí  Uády učeben. 
6. Škola pUi vzdElávání a s ním pUímo souvisejících činnostech pUihlíží k základním 
fyziologickým potUebám žák] a vytváUí podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro pUedcházení 
vzniku sociálnE patologických jev]. 
7. Škola zajiš[uje bezpečnost a ochranu zdraví žák] pUi vzdElávání a s ním pUímo 
souvisejících činnostech a poskytuje žák]m nezbytné informace k zajištEní bezpečnosti a 
ochrany zdraví. 
8. Po poslední vyučovací hodinE dopoledního nebo odpoledního vyučování odvádí žáky  
vyučující. Vyučující I. stupnE pUedá žáky, kteUí jsou pUihlášeni do ŠD,  vychovatelkám. 
Dohled v prostoru šaten nad žáky, kteUí odcházejí z budovy,  vykonává další  pedagog. 
9. Doba mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je pUestávkou na obEd.  PUi pUesunu do 
školní jídelny se žáci  pohybují jen v areálu školy a zákonní zástupci souhlasí, že se 
pUesouvají sami. Dohled nad žáky ve školní jídelnE vykonávají zamEstnanci 11. školní jídelny.  
Ve školní budovE je o pUestávce vykonáván dohled nad žáky, kteUí se zdržují  na pUedem 
stanoveném místE. Nad žáky, kteUí o této pUestávce pobývají mimo budovu, není dohled 
vykonáván. 
10. PUi úrazu žáka zajistí pedagog první pomoc a lékaUské ošetUení, dle potUeby dalšího 
zamEstnance k zajištEní dohledu nad žáky. O úrazu a provedených opatUeních neprodlenE 
informuje zákonné zástupce žáka, Ueditelku školy popU. zdravotníka školy. Podle závažnosti 
úrazu, popU. dalších okolností zajistí doprovod do zdravotnického zaUízení a pUedání žáka 
zákonným zástupc]m. 
11. Každý úraz je zapsán do evidence úraz] podle pokyn] Ueditelky školy. 
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12. PUed všemi akcemi školy musí být žáci poučeni o všech rizicích, která mohou nastat, o 
bezpečném chování na akci včetnE pravidel silničního provozu a zápis o tomto poučení musí 
být proveden do tUídní knihy nebo do záznam] o nepovinném pUedmEtu nebo zájmovém 
kroužku (dále jen dokumentace). 
13. Poučení o BOZP a PO se provádí pUed každými prázdninami. Záznam o poučení se 
provede do dokumentace. 
14. Pedagogičtí pracovníci vedou d]slednE a systematicky žáky k osvojování norem 
mezilidských vztah] založených na demokratických principech, respektujících identitu a 
individualitu žáka a rozvíjí zejména: 
- pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého človEka 
- respekt k individualitE každého jedince 
- etické jednání (humanita, tolerance) 
- jednání v souladu s právními normami 
15. Všichni zamEstnanci dodržují pUedpisy k zajištEní bezpečnosti a ochrany zdraví pUi práci a 
protipožární pUedpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, 
nebo jiné závady technického rázu nebo nedostatečné zajištEní budovy, je jejich povinností 
informovat o tEchto skutečnostech nadUízeného a snaží se  v rámci svých schopností a 
možností zabránit vzniku škody. 
 
B. PUi sportovních činnostech 
 
1. Pedagog seznámí žáky s Uádem tElocvičny a školního hUištE a o tomto poučení provede 
zápis do dokumentace. 
2. PUed zahájením sportovní činnosti pedagog zkontroluje vhodné sportovní oblečení a obuv 
žák], určí místo, kam žáci budou pravidelnE ukládat ozdobné a jiné pUedmEty (náramky, 
hodinky, velké náušnice, ozdobné kroužky apod..). Pokud toto žák neučiní, nebude mu 
dovoleno cvičit. Žáci 2. stupnE a 5. tUíd se pUevlékají v šatnách u tElocvičny, zde také 
odkládají veškeré ozdobné a jiné pUedmEty. 
3. Pedagog vždy zkontroluje bezpečnost a funkčnost tElocvičného náUadí a náčiní. 
4. Pedagog dodržuje metodické a didaktické zásady. Vydává jasné, pUesné a žák]m 
srozumitelné povely a pokyny. 
5. Žáci, kteUí v hodinE necvičí, jsou pUítomní výuky, pokud je žák uvolnEn z této výuky, Uídí 
se pedagog pokyny Ueditelky školy. 
6. Bezpečnost žák] zajiš[uje pedagog svou pUítomností po celou dobu vyučování (akce). 
V nezbytném a výjimečném pUípadE cvičení dočasnE pUeruší a zajistí dohled. 
7. PUi sportovních činnostech v pUírodních podmínkách volí pedagog terén a pUekážky úmErné 
možnostem žák]. Žáky pUed akcí poučí o bezpečném chování a možných rizicích pUi 
pUesunech a ohrožení pUi dopravním provozu, o tomto provede zápis do dokumentace. 
Bruslení 
- pouze v místech bezpečných – zimní stadion, zamrzlé pUírodní plochy, bruslení na Uece je 
zakázáno 
Plavecký výcvik 
- v zaUízeních k tomu určených 
- účastní se žáci zdravotnE zp]sobilí 
- za bezpečnost žák] pUi plaveckém výcviku, který je provádEn v cizím zaUízení, odpovídají ti, 
kteUí výcvik vedou 
- doprovázející pedagog za bezpečnost odpovídá do doby pUedání žák] k výcviku a po 
pUevzetí po výcviku 
- doprovázející pedagog je pUítomen po celou dobu plaveckého výcviku v prostorách výcviku 
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Jízda na kolech 
- v rámci výuky na dopravním hUišti – zde platí vnitUní Uád dopravního hUištE, se kterým musí 
být žáci pUedem seznámeni 
- na jiné akce musí mít žáci potvrzení o technickém stavu kola 
- nezbytnE nutnou výbavou je helma, bez které se žák nem]že akce zúčastnit 
- se skupinou žák] pojedou vždy jeden pedagog a nejménE jedna další dospElá osoba, kterou 
určí Ueditelka školy 
- skupinu tvoUí maximálnE 20 žák] 
Ř. PUi zaUazení napU. netradičního sportu (tj. učivo, které není ve ŠVP) musí mít pedagog 
souhlas Ueditelky školy. 
 
C.  PUi akcích mimo školu 
 
1. Bezpečnost a ochranu zdraví žák] pUi akcích a vzdElávání mimo budovu školy zajiš[uje 
škola vždy nejménE jedním zamEstnancem školy – pedagogickým pracovníkem. SpolečnE 
s ním m]že akci zajiš[ovat i zamEstnanec školy, který není pedagogickým pracovníkem, 
pokud je zletilý a zp]sobilý k právním úkon]m. 
2. Na jednoho pedagogického pracovníka smí pUipadnout nejvíce 25 žák]. 
3. Výjimku z tohoto počtu m]že stanovit Ueditelka školy s ohledem na náročnost zajištEní 
bezpečnosti a ochrany zdraví žák]. 
4. Každou plánovanou akci mimo školní budovu, ale konanou v místE tj. v Plzni, pUedem 
projedná organizující pedagog s ZT, TŠ. Akce se považuje za schválenou uvedením 
v týdenním plánu školy, kde zároveO s časovým rozpisem uvede ZT, TŠ jména 
doprovázejících osob. 
5. Každou plánovanou akci mimo místo – PlzeO a všechny akce se sportovním programem, 
bez ohledu na místo konání, pUedem projedná organizující pedagog s ZT, TŠ. Akce je 
schválena uvedením v týdenním plánu školy. 
6. PUi akcích konaných mimo místo školy musí být místo a čas shromáždEní a skončení akce 
oznámeny organizujícím pedagogem nejménE 2 dny pUedem zákonným zástupc]m žák] a to 
zápisem do žákovské knížky (deníčku) nebo jinou písemnou formou. 
7. Pro zotavovací pobyty a společné zájezdy tUíd platí zvláštní bezpečnostní pUedpisy, se 
kterými jsou žáci pUedem seznámeni. Za dodržování pUedpis] o BOZP na tEchto akcích 
odpovídá vedoucí akce, který je určen Ueditelkou školy. TEchto akcí se mohou účastnit pouze 
žáci zdravotnE zp]sobilí, jejichž zákonní zástupci o tom dodají škole písemné potvrzení ne 
starší jednoho roku. 
Ř. PUi pobytu v ubytovacích zaUízeních se žáci podUizují vnitUnímu Uádu tohoto zaUízení a dbají 
všech pokyn] pracovník] tohoto zaUízení. 
ř. Hodnocení chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení chování, 
včetnE hodnocení na vysvEdčení. 
10. U sportovních, umEleckých a dalších soutEží, kde to charakter soutEže vyžaduje a je to 
dáno organizačním Uádem soutEže, zajiš[uje bezpečnost a ochranu zdraví žák] vysílající škola 
v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. 
 
 
 
D. Postup školy pUi výskytu a podezUení na užití návykových látek a vandalismu 
 
1. Je pUísnE zakázáno pUechovávat, manipulovat, užívat a šíUit návykové látky v prostorách 
školy v dobE školního vyučování, včetnE všech akcí školou poUádaných. 
2. Je zakázáno rovnEž propagování a navádEní k užívání tEchto látek. 
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3. Porušení zákazu bude vždy projednáváno na pedagogické radE za účelem hodnocení 
chování žáka (viz. klasifikační Uád). 
4. Za návykové látky jsou považovány 
a) omamné a psychotropní látky 
b) tabákové výrobky 
c) alkohol 
 
a) Omamné a psychotropní látky 
Zakázaná je výroba, distribuce, pUechovávání, šíUení i propagace omamných a psychotropních 
látek, a to bez ohledu na vEk žáka a prostUedí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je 
rovnEž navádEní k užívání tEchto látek. Ten, kdo se hodnovErným zp]sobem dozví, že jiný 
pUipravuje nebo páchá trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních 
látek a jed] podle § 1Ř7 a 1ŘŘ, a spáchání  nebo dokončení takového trestného činu nepUekazí, 
se sám vystavuje trestnímu stíhání. PUekazit takový čin lze tím, že ho včas oznámí orgán]m 
Policie ČR nebo státnímu zástupci 
 
b) Tabákové výrobky 
Ve vnitUních i vnEjších prostorách školy je zakázáno kouUit. KouUit zde nesmEjí žádné osoby a 
není možné ani zUizovat kuUárny nebo místa pro kouUení vyhrazená. Prostor školy je označen 
viditelným textem doplnEným grafickou značkou zákazu kouUení 
 
c) Alkohol 
Prodej nebo podávání alkoholických nápoj] osobám mladším 1Ř let je v ČR zakázáno. 
Zakázáno je rovnEž osobám mladším 1Ř let alkohol nabízet anebo je v konzumaci alkoholu 
podporovat 
 
5. Postup školy 
a) vytvoUit podmínky pro pUedcházení výskytu užívání návykových látek, p]sobit na žáky 
v oblasti prevence 
b) poskytovat žák]m vEcné a pravdivé informace o návykových látkách formou, která je 
pUimEUená jejich rozumovému a osobnostnímu vývoji 
c) do veškerých poučení o bezpečnosti a ochranE zdraví žák] zakotvit informace o 
nebezpečnosti užívání návykových látek 
d) v pUípadE podezUení na užití návykové látky m]že pedagogický pracovník provést 
orientační test pouze se souhlasem zákonného zástupce 
e) zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žák] pUed škodlivými účinky návykových látek 
v pUípadE, kdy je žák pUistižen pUi konzumaci. Návykovou látku je nutné mu  odebrat a zajistit, 
aby nemohl v užívání pokračovat, vEc oznámit vedení školy 
f) škola vyrozumí zákonného zástupce žáka, o události sepíše stručný záznam s vyjádUením 
žáka – založí metodik prevence do své agendy 
g) v pUípadE, kdy je žák pod vlivem návykové látky ohrožen na zdraví a životE, zajistit 
nezbytnou pomoc a péči (lékaUská služba první pomoci) 
h) pUi Uešení závažných pUípad] (nebo jestliže se jednání opakuje) je tUeba spolupracovat 
s dalšími institucemi – Policie ČR, orgány sociálnE-právní ochrany dEtí, školské poradenské 
zaUízení apod. 
i) žák]m a jejich zákonným zástupc]m poskytovat informace o možnostech a institucích, 
které situaci pomáhají Uešit 
j) v pUípadech, které stanoví zákon, plnit ohlašovací povinnost smErem k orgán]m činným 
v trestním Uízení, orgán]m sociálnE právní ochrany obce s rozšíUenou p]sobností a zákonným 
zástupc]m žáka 
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6. Krádeže jsou protiprávním jednáním a jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude tuto 
skutečnost hlásit orgán]m činným v trestním Uízení, nebo doporučí poškozenému (jeho 
zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil 
 
 
 
IV. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žák] 
 
1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku ostatních žák], 
učitel] či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od zákonných zástupc] žáka, který 
poškození zp]sobil. 
2. Ztráty vEcí hlásí žáci neprodlenE svému tUídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištEní 
svých vEcí. 
3. Do školy žáci nosí pouze vEci potUebné k výuce, cenné vEci do školy nenosí. V opačném 
pUípadE jim pUi zničení, odcizení, ztrátE  nebude poskytnuta náhrada. 
4. Žáci školy odkládají osobní vEci jen na místa k tomu určená tj. šatní skUíOky (oblečení, 
obuv) a další místa, která určí škola. Žáci jsou s tEmito místy prokazatelnE seznámeni. 
5. Žák]m jsou učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle školského zákona 
poskytovány bezplatnE. Žáci 1. ročníku tyto učebnice a učební texty nevracejí. Ostatní žáci 
jsou povinni učebnice a učební texty poskytnuté školou vrátit nejpozdEji na konci pUíslušného 
školního roku. 
6. Znehodnocené nebo ztracené učebnice zákonný zástupce škole nahradí formou zakoupení 
nové učebnice nebo hradí část její ceny podle zkrácení její použitelnosti. 
 
ZávErečná ustanovení 
 
1. Tento školní Uád vychází z tEchto právních pUedpis]: 
- zákon č. 561/2004 Sb., o pUedškolním, základním, stUedním, vyšším odborném a jiném 
vzdElávání, ve znEní pozdEjších pUedpis] 
- vyhláška č. 4Ř/2005 Sb., o základním vzdElávání a nEkterých náležitostech plnEní povinné 
školní docházky, ve znEní pozdEjších pUedpis] 
- vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdElávání dEtí, žák] a student] se speciálními vzdElávacími 
potUebami a dEtí, žák] a student] mimoUádnE nadaných, ve znEní pozdEjších pUedpis] 
- zákon č. 101/2000 Sb., o ochranE osobních údaj], ve znEní pozdEjších pUedpis] 
2. Školní Uád byl projednán  pedagogickou radou školy dne 31. 8. 2012. 
 
 
 
 
V Plzni dne  
31. 8. 2012 
 
 
 
 

Mgr. Vladimíra   H o l á 
        Ueditelka školy 



11. základní škola, PlzeO, Baarova 31, pUíspEvková organizace 
 

Dokument: 

 

 

 

Školní Uád základní školy 
Dodatek č. 1 

Pedagogická rada projednala:          30. 8. 2013 

Nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2013 
 
 
C. Omlouvání žáka 
 

1. Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit d]vody nepUítomnosti žáka ve vyučování 
nejpozdEji do 3 kalendáUních dn]  od počátku nepUítomnosti žáka a sdElí 
pUedpokládanou délku nepUítomnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Plzni dne 30. 8. 2013 
 
 
 
 
        Mgr. Vladimíra Holá 
             Ueditelka školy 
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11. základní škola, PlzeO, Baarova 31, pUíspEvková organizace  
Dokument 

 

 

  Školní Uád základní školy   
   Dodatek č. 2 

Pedagogická rada projednala dne: 4. 9. 2015 

Nabývá účinnosti dne: 1.10. 2015 
 
 
 
A. Práva a povinnosti žák] 
 
3. Další povinnosti žák] 
r) text vEty 1, 2 je nahrazen: 
Žák je povinen vypnout mobilní telefon (nebo jiné elektronické zaUízení – tablet, notebook, 
herní konzoli, hru, osobní audio,…) v okamžiku, kdy se po pUíchodu do školy pUezouvá 
v protoru šatních skUínEk (pUed vyučovaí hodinou, kterou pro nEj začíná vyučování). 
Žák si m]že zapnout mobilní telefon (nebo jiné elektronické zaUízení – tablet, notebook, herní 
konzoli, hru, osobní audio, …) v okamžiku, kdy se bezprostUednE pUed opuštEním školy 
pUezouvá v prostoru šatních skUínEk. 
Žák si m]že v pr]bEhu vyučování a pUestávek zapnout mobilní telefon pouze se souhlasem 
učitele (napU. očekává-li d]ležitý hovor od zákonných zástupc] nebo potUebuje-li sdElit 
zákonným zástupc]m d]ležitou informaci).   
 
 
D. UvolOování žáka 
 
4. text vEty 3 je nahrazen: 
TŠ uvolní žáka ze zdravotních d]vod] na základE posudku vydaného registrujícím lékaUem. 
 
 
 
 
 
 
 
V Plzni dne  
30. 9. 2015 
 
 
 
 

Mgr. Vladimíra   H o l á 
        Ueditelka školy 
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11. základní škola, PlzeO, Baarova 31, pUíspEvková organizace  
Dokument 

 

 

  Školní Uád základní školy   
   Dodatek č. 3 

Pedagogická rada projednala dne: 31. 8. 2016 

Nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2016 
 
 
 
A. Práva a povinnosti žák] 
 
1. Práva žák] 
c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žák], volit a být do nich voleni, pracovat 
v nich a jejich prostUednictvím se obracet na Ueditele školy nebo školskou radu s tím, že 
Ueditel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádUením tEchto 
samosprávných orgán] zabývat a své stanovisko k nim od]vodnit.   
 
3. Další povinnosti žák] 
o) chránit své zdraví i zdraví spolužák]. Žák]m jsou zakázány všechny činnosti, které jsou 
zdraví škodlivé. Je zakázáno nosit, držet, distribuovat a zneužívat návykové látky (drogy, 
alkohol, cigarety apod.) pUi všech činnostech školy. Ve škole je zakázána konzumace 
energetických nápoj]. 
 
 
 
 
 
 
V Plzni dne  
31. 8. 2016 
 
 
 
 

Mgr. Vladimíra   H o l á 
        Ueditelka školy 


