Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek
Šobrova 2070

ŠKOLNÍ ŘÁD
Obecná ustanovení
Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán
školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.
1. Žáci mají právo
a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona
b) být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat
v nich a jejich prostřednictvím se obracet na vedení školy. Ředitel školy je povinen se
stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat
d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich
vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající
jejich věku a stupni vývoje
e) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání
2. Žáci jsou povinni
a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat
b) dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a
bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
c) plnit pokyny pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení
vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem
3. Žák se chová ve škole slušně a ohleduplně k dospělým i jiným žákům školy.
4. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se akcí pořádaných
školou.
5. Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen, při tělesné výchově používá
sportovní úbor a sportovní obuv. Uvnitř školy po odchodu ze šaten používají žáci jako
přezůvky obuv určenou do interiéru. Žáci zachovávají základní pravidla hygieny,
odpadky třídí do odpadních košů a při vstupu do budovy si řádně očistí obuv.
6. Žák zachází s majetkem školy ohleduplně a šetrně, v případě poškození školního
majetku je povinen to hlásit učiteli. Úmyslné a z nedbalosti zničené učebnice, pomůcky a
ostatní školní majetek jsou povinni nahradit zákonní zástupci žáka.
7. Po skončení výuky opouštějí žáci areál školy (mimo žáky přihlášené do školní družiny),
žáci 2. stupně (od 5. třídy) tráví polední přestávku mimo areál školy.
8. Žáci chrání své zdraví i zdraví svých spolužáků, jsou zakázány všechny činnosti, které
jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a
zdraví škodlivých látek).
9. Žák (příp.jeho zákonný zástupce) je povinen doložit důvody své nepřítomnosti předem,
nejpozději však do 2 kalendářních dnů od počátku své nepřítomnosti – písemně nebo
telefonicky. Po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce.
10. Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování.

11. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na
vzdělání, svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na dodržování
základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se
vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole.
12. Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a
bezpečnost jeho nebo jiných osob. Zejména je zakázáno přinášet do školy nebezpečné
hračky, makety zbraní a elektronické hry.
Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky,
peníze, šperky, mobilní telefony, přehrávače a jiné přístroje apod. mají pečlivě
uschovány.
Z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího lze zajistit úschovu cenných
věcí. Je povinností žáka mít v areálu školy mobilní telefon, přehrávač apod. vypnutý.
Mobilní telefon smí žák použít pouze se souhlasem vyučujícího. Jestliže ze strany žáka
dojde opakovaně k porušení této povinnosti, je právem ředitele ZŠ zakázat mu nošení
mobilního telefonu, přehrávače apod. do školy. Škola za poškození a ztráty nezodpovídá.
13. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo
školského zařízení nebo spolužákům se považují za závažné porušení povinností
stanovených školským zákonem (školským řádem).
14. V případě dobrých pracovních výsledků, příkladného chování, vzornou reprezentaci
školy lze žákovi udělit
a) pochvalu třídního učitele
b) pochvalu kolegia školy
15. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi
uložit :
a)
b)
c)
d)

napomenutí třídního učitele
důtku třídního učitele
ředitelskou důtku
sníženou známku z chování

Školní řád v plném znění, včetně pravidel pro hodnocení žáků () a vnitřního řádu družiny, lze nalézt na
internetových stránkách školy www.zssvobodna.cz , nebo k nahlédnutí v ředitelně školy.
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