Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková
organizace, odloučené pracoviště Mitušova 8

ŠKOLNÍ ŘÁD
Školní řád je sestaven na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání a následujících prováděcích vyhlášek.
„Učit se být, učit se žít spolu, učit se poznávat a učit se, jak se učit“
A. Režim školy
1. Žák si trvale osvojuje vědomosti a dovednosti v rozsahu stanoveném učebními
dokumenty tak, aby se stal kvalifikovaným, kulturně vyspělým člověkem. Hájí dobré
jméno školy.
2. Pravidelně a včas se účastní vyučování. Ve třídě je přítomen 5 minut před zahájením
vyučování. Žák plní pokyny třídního učitele a všech ostatních pracovníků školy.
Povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin
a zúčastňovat se ve vyučování všem povinným, volitelným vyučovacím předmětům.
3. Žákům, kteří čekají na odpolední vyučování, je zakázáno zdržovat se v průběhu polední
přestávky v areálu školy.
4. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodu předem známé absence, požádá zákonný
zástupce žáka o uvolnění z vyučování. Žádost zákonného zástupce o uvolnění
z vyučování se předkládá ke schválení:
- na 1 vyučovací hodinu vyučující příslušné hodiny,
- na 1 den třídnímu učiteli,
- na více než 1 den na základě písemného požadavku zákonného zástupce řediteli ZŠ.
5. Zákonný zástupce rovněž může požádat ředitelku školy o uvolnění z výuky v předmětu
ze zdravotních či jiných důvodů., a to v dostatečném předstihu.(viz formulář žádost
o uvolnění z výuky v předmětu + povinné přílohy)
6. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodu, který nemohl předem předvídat, je
zákonný zástupce povinen nejpozději do 3 dnů oznámit třídnímu učiteli důvod
nepřítomnosti. Písemnou omluvu musí žák předat třídnímu učiteli před předpokládanou
nepřítomností nebo po nástupu do školy nejpozději do dvou dnů. V opačném případě
budou zameškané hodiny posuzovány jako neomluvené.
7. Způsoby omlouvání absence , jenž není dopředu známa (nemoc apod.) :
a) při nepřítomnosti žáka/žákyně v rozsahu do 3 dnů školního vyučování písemně
omlouvá zákonný zástupce (bez doložení potvrzení lékaře aj.), pokud u žáka
v předcházejícím pololetí školního roku nepřesáhla absence 100 hodin nebo se
nevyskytla neomluvená absence.
b) při nepřítomnosti žáka/žákyně delší než 3 dny omlouvá písemně zákonný zástupce
s doložením potvrzení lékaře
8. Školy a zdravotnická zařízení tedy i praktičtí lékaři pro děti a dorost jsou v souladu
s § 10, odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí povinni oznamovat
orgánu sociální právní ochrany dětí skutečnosti nasvědčující tomu, že se v konkrétních
případech jedná o žáky, na něž se sociálně právní ochrana zaměřuje.

9. Při vyučování se zdržuje na místě určeném učitelem. Pozorně sleduje jeho výklad
i projevy žáků. Má v pořádku věci potřebné k výuce. Nevyrušuje mluvením. Chce-li
hovořit, přihlásí se a čeká na vyzvání.
10. Pracuje poctivě a soustavně se připravuje na vyučování. Jestliže se z vážných důvodů
na vyučování nepřipravil nebo nevypracoval uložený úkol, omluví se učiteli na začátku
hodiny.
11. Žák si váží všech zaměstnanců školy, spoluobčanů a je k nim zdvořilý. Chová se
přátelsky ke svým spolužákům a pomáhá jim. Je pozorný a ochotný. Dodržuje všechna
pravidla společenského chování. Zdraví všechny pracovníky školy i všechny dospělé
v budově se nacházející a vyká jim.
12. Žák pečuje o svůj zevnějšek, přezouvá se, své svršky ukládá ve vymezených prostorách
a dbá pokynů týkajících se zabezpečení proti krádežím. V šatnách školy se zdržuje pouze
před a po vyučování, v ostatních případech je pobyt v šatně zakázán.
13. Žák má možnost ve výjimečných případech uložit větší peněžní částku do trezoru školy.
14. Do hodin tělesné výchovy a pracovních činností nenosí cennosti a vyšší peněžní částky.
15. Mobilní telefon přímo nesouvisí s vyučováním, a proto jeho případná ztráta nebude
žákovi uhrazena. Pokud žák nosí do školy mobilní telefon, musí jej mít během vyučování
zcela vypnutý. V případě porušení této povinnosti (žák bude se zapnutým mobilním
telefonem přistižen) mu bude mobil po vyjmutí a vrácení SIM karty zabaven, vložen
a zalepen do obálky označené jménem a příjmením žáka a uložen do bezpečností
schránky u ZŘ. Vrácení mobilního telefonu v tomto případě bude možné pouze osobně
do rukou zákonného zástupce
16. akcích školy (divadlo, přednášky, besedy atd.) musí být mobilní telefon a jakákoli jiná
elektronika zcela vypnuty tak, aby bylo zamezeno jakékoli manipulaci.
17. Během pobytu se škole a na akcích školy musí žák dodržovat zákaz používat jakákoli
záznamová zařízení k fotografování, nahrávání obrazu nebo zvuků jiných osob bez
předchozího souhlasu zaznamenávaných osob.
18. Při ukončení školní docházky nebo při přestupu na jinou školu je žák povinen vyřídit si
veškeré pohledávky vůči základní škole.
19. Provoz odborných učeben, tělocvičny, školní jídelny se řídí zvláštními pokyny. Vlastním
provozním řádem se řídí i provoz počítačových učeben včetně využití počítačové sítě.

B. Práva žáků
Žák má právo:
1. Na vzdělávání a školské služby.
2. Na informace o průběhu, o výsledcích svého vzdělání prostřednictvím zákonných
zástupců.
3. Na informace a poradenskou pomoc školy týkající se výchovy a vzdělávání
(prostřednictvím zákonných zástupců).
4. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhů.
5. Na odpočinek a volný čas.
6. Na přístup k informacím o návykových látkách a další negativních jevech, které škodí
jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku.
7. Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor vyjadřuje
přiměřenou a slušnou formou a má právo ho sdělit třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím,
výchovné poradkyni, preventistovi patologických jevů, zástupci ředitele, řediteli školy.
8. Na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a před sociálně patologickými jevy.
9. Na poskytnutí pomoci v nesnázích a respektování základních biologických potřeb.
10. Může si vyžádat pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje
doplnit své znalosti.

11. Na zvláštní péči v odůvodněných případech při onemocnění nebo zdravotním postižení
nebo v případě mimořádných schopností a talentu.
12. Na život a práci ve zdravém životním prostředí.
13. Na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky
a psychotropními látkami.
C. Povinnosti žáků
Žák je povinen:
1. Řádně docházet do školy a vzdělávat se.
2. Dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž
byl seznámen.
3. Žák, kterému začíná vyučování nultou hodinou, vstupuje do školy v 6:50 hodin se svým
vyučujícím, na kterého čeká před budovou školy.
4. Pro vstup je škola otevřena od 7:40 do 8:00 hodin.
5. V ostatních případech vstupují žáci 10 minut před začátkem vyučování.
6. Po ukončení vyučování opouštějí žáci ihned školu. Žáci stravující se ve školní jídelně
opustí školu ihned po obědě.
7. V době malých přestávek se žák zdržuje převážně ve třídě.
8. V době velké přestávky se může procházet nebo hrát stolní tenis v areálu svého pavilonu.
9. Nepřijde-li vyučující do pět minut po zvonění do třídy, ohlásí služba tuto skutečnost
vedení školy.
10. Případné ztráty žák hlásí ihned svému třídnímu učiteli, vyučujícímu učiteli, dozírajícímu
učiteli, respektive v sekretariátě školy.
11. Ve třídách i v ostatních prostorách ZŠ, ve kterých se žák zdržuje, udržuje pořádek.
12. Všichni žáci dodržují zásady slušného chování, zdraví učitele, zaměstnance školy
a ostatní dospělé osoby pozdravem „Dobrý den“.
13. Po vstupu do školy se žáci přezouvají v šatnách do zdravotně vhodných přezůvek,
odkládají svršky a také pokrývky hlavy (čepice). Do tělocvičny vstupují po přezutí
do vhodné sportovní obuvi. Při odchodu ze školy si v šatnách nic nenechávají.
14. Do školy je zakázáno nosit věci, které nejsou potřebné k výuce a větší obnos peněz,
nedoporučuje se nosit ani mobilní telefon.
15. Žáci smějí vstupovat do tělocvičny jen s učitelem nebo s jiným vedoucím v případě
zájmové činnosti. Na učitele čekají před tělocvičnou, na vedoucího před budovou školy.
V šatnách se zdržují žáci jen po nezbytně nutnou dobu, o polední přestávce v nich
nesmějí pobývat. Se souhlasem dozírajícího učitele mohou žáci pobývat školním dvoře
v době hlavní přestávky, a to za příznivých povětrnostních podmínek.
16. V jídelně školy a v šatně před ní se žáci řídí pokyny dozírajících učitelů a pracovníků
a dodržují pravidla slušného chování a pořádek.
17. Žák pomáhá slabším a postiženým spolužákům.
18. Žák je zodpovědný za svoje studijní výsledky a chování.
19. Během pobytu ve škole a na akcích školy žáci dodržují zákaz používat jakákoli
záznamová zařízení k fotografování, nahrávání obrazu nebo zvuku jiných osob
bez předchozího souhlasu zaznamenaných osob.
20. Byl-li žák nepřítomen ve výuce jednu vyučovací hodinu, je povinen se po návratu
do školy ihned informovat u spolužáků, případně u vyučujícího o probíraném učivu
a zadaných úkolech. Byl-li žák nemocen delší dobu, učiní tak nejpozději do tří dnů.
21. Žák má povinnost šetrně zacházet s učebnicemi a školními potřebami, chránit majetek
před poškozením.
22. V průběhu vyučování nesmí používat přehrávače se sluchátky na uších.
23. Žáci mají zákaz nošení veškerých pokrývek hlavy v budově školy.
24. Zákaz používání mobilů v celém areálu školy v době vyučování. Výjimku tvoří
pouze naléhavé případy.

D. Ochrana školního majetku
1. Žák má právo užívat zařízení školy a učební pomůcky v souvislosti s výukou a je při tom
povinen řídit se pokyny učitelů a jiných oprávněných osob.
2. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení třídy
a školy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou a je za ně zodpovědný.
3. Za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, bude
vyžadována odpovídající náhrada.
E. Práva a povinnosti zákonných zástupců
1. Zákonný zástupce žáka má právo informovat se na chování a prospěch svého dítěte
u vyučujících a třídních učitelů v určených konzultačních hodinách nebo po předchozí
domluvě v jinou dobu. V této souvislosti není možné narušovat vyučování.
2. Zákonný zástupce žáka má právo vznášet připomínky a podněty k práci školy,
vyučujícím nebo ředitelce školy. Možnost je i prostřednictvím Rady školy.
3. Zákonný zástupce má právo být volen do Školské rady.
4. Zákonný zástupce má povinnost zajistit, aby žák řádně docházel do školy, aby přicházel
řádně vybaven a připraven, nebyl infikován, nemocen a intoxikován.
5. Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastní projednání závažných otázek týkajících se
vzdělávání žáka.
6. Pravidelně prokazatelně sleduje informace, které škola poskytuje prostřednictvím
internetového informačního systému, žákovských knížek nebo jiných písemných sdělení.
7. Informuje školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
8. Dokládají důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami školním
řádem.
9. Oznamují škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona)
a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost a žáka,
a změny v těchto údajích
10. Dodržují vyhlášku o školním stravování č.107/2005 Sb. – neoprávněné čerpání obědů,
neodhlášené obědy dle zákona č.561/2004/Sb.
11. Zajistí nápravu, poškodí-li žák svévolně majetek školy, spolužáků, učitelů či jiných osob.
12. Zapůjčené učebnice jsou majetkem školy, co kdo zničí, poškodí, ztratí - to také nahradí.
13. Zákonný zástupce předkládá veškeré žádosti na příslušných formulářích, které jsou
na webových stránkách školy, v sekretariátě.
14. O přestup žáka na jinou základní školu požádá zákonný zástupce prostřednictvím žádosti.
(viz bod 13).
F. Podmínky zajištění bezpečnosti ochrany zdraví žáků
1. Na počátku školního roku provedou TU a další vyučující prokazatelně poučení žáků
o jejich bezpečnosti a toto zapíší do TK v první vyučovací hodině daného předmětu
a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. Poučení o BOZ se provádí
rovněž před každou mimoškolní akcí a před každými prázdninami.
2. Všichni žáci se při pobytu ve škole chovají tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani
jiných osob. Musí uposlechnout pokyny dohlížejících učitelů a ostatních zaměstnanců
školy.

3. V hodinách pracovních činností je žák povinen používat ochranné pracovní pomůcky
dle nařízení učitele. Z důvodu bezpečnosti práce v hodinách TV není doporučeno nosit
ozdoby (řetízky, korále atd.)
4. V odborných učebnách, v tělocvičně, na hřišti se žáci řídí vnitřními řády těchto učeben.
5. Žákům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud
není nad nimi vykonáván dohled způsobilou osobou.
6. Během vyučování žák neopouští bez povolení učitele školu, výjimku tvoří odchod žáka
v doprovodu rodičů nebo s žádostí rodičů o uvolnění z výuky. Rovněž v době akcí
konaných mimo školu není dovoleno vzdalovat se z míst akce nebo míst určených
doprovázejícím učitelem.
7. Žákům není dovoleno ve školní budově vstupovat do prostor, kdy by bylo jejich zdraví
ohroženo.
8. Žákům není dovoleno otevírat okna během přestávek, naklánět se z nich nebo z nich
vyhazovat odpadky. Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno jako hrubé porušení
školního řádu
9. Každý úraz, poranění nebo nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově,
areálu školy nebo při akci pořádané školou, žáci ihned hlásí vyučujícímu nebo
pedagogickému dohledu. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje
související s úrazy žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů
vedení školy.
10. Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači bez dohledu
učitele.
11. Žáci nesmí nosit do školy předměty, které by mohly ohrozit jejich zdraví a bezpečnost
nebo ohrožovat jejich mravní výchovu.
12. Žákům je přísně zakázáno vnášení, držení, užíváni či distribuce návykových látek
v celém areálu školy a rovněž na akcích pořádaných školou. Porušení tohoto zákazu bude
klasifikováno jako zvlášť hrubé porušení školního řádu.
G. Ochrana před sociálně patologickými jevy a ochrana před projevy diskriminace,
nepřátelství nebo násilí.
1. Všichni pedagogičtí pracovníci v součinnosti se školním metodikem prevence (dále
ŠMPPJ) sledují ve škole výskyt sociálně patologických jevů.
2. ŠMPPJ aktivně zajišťuje spolupráci s rodiči v této oblasti, zpracovává Minimální
preventivní program, spolupracuje s institucemi sociálně právní ochrany dětí a mládeže.
3. Žákům je zakázáno nosit do školy návykové látky, užívat je a manipulovat s nimi
v areálu školy i na akcích pořádaných školou. Pokud by bylo zjištěno porušení tohoto
zákazu, ředitel školy nebo jím pověřený pracovník neprodleně bude informovat zákonné
žáka.
4. Škola je povinna nahlásit na odbor sociálně – právní ochrany podezření, že žák požívá
návykové látky.
5. Testování na přítomnost návykových látek v organismu žáka škola provede v případě
důvodného podezření na základě zákonných důvodů a nebo písemného souhlasu
zákonného zástupce žáka.
6. Projevy šikany mezi žáky, kterých by se dopouštěli jednotlivci nebo skupiny žáků vůči
jiným jednotlivcům nebo jiným skupinám žáků, jsou v prostorách školy a na školních
akcích přísně zakázány. Budou považovány za těžký přestupek proti školnímu řádu.
Ředitel školy zváží možnost postihu pro žáky, kteří se přestupku dopustí. Okamžitě bude
informovat zákonné zástupce.

H. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v nezkrácené verzi Školního řádu a uložena
v sekretariátu školy a sborovnách 1. a 2. stupně
Závěrečná ustanovení:
Kontrolou provádění této směrnice je pověřen zaměstnanec: Mgr. Marie Sikorová
O kontrolách provádí písemné záznamy.
Ředitel školy zveřejňuje tento řád pro žáky vyvěšením ve třídách
Žáci školy budou s tímto řádem seznámeni třídními učiteli dne 5. 9. 2017, seznámení
je zaznamenáno v třídních knihách
5. Zákonní zástupci žáků jsou informováni o vydání řádu školy informací na třídních
schůzkách, řád je pro ně zpřístupněn v sekretariátu školy, na hlavní
nástěnce a na webových stránkách školy.
1.
2.
3.
4.

Mgr. Marie Sikorová
Zástupce ředitele
V Ostravě dne 31. 8. 2017

