
Základní škola a mateřská škola Čáslavice, č. 110, 675 24 Čáslavice 
 
Organizační řád základní školy  
 
Č. j.:  
Část: Školní řád 
Vypracoval: Pedagogická rada 
Schválil: 3.9.2015 - pedagogická rada,  
Projednáno dne: 3.9.2015 
Nabývá účinnost dne: 1. 10. 2015, aktualizace formulací 3. 9. 2015 
  
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 vydává ředitel 
školy jako statutární orgán Školní řád základní školy. 
  
 

Základní ustanovení 
 

Školní řád je dokument platný pro všechny žáky, zákonné zástupce a zaměstnance školy. 
Není v rozporu s Listinou základních práv  a svobod ani s Úmluvou o právech dítěte. 
Žáci a zaměstnanci jej  dodržují při všech činnostech. 
 
 
 

1) Práva a povinnosti žáků a rodičů 
 
Práva žáků: 
Žáci mají právo: 
 

• na vzdělání a školní služby podle zákona a vzdělávacího programu školy 
• na informaci o průběhu a výsledcích svého vzdělávání 
• na poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání a výchovy 
• vhodnou a slušnou formou sdělovat své názory, obhajovat své skutky a diskutovat o 

nich 
• na adekvátní odpověď na svůj dotaz 
• podílet se na žákovské samosprávě 
• odvolat se řediteli školy, jsou-li přesvědčeni, že jejich činnost nebo jejich chování je 

učiteli nebo ostatními zaměstnanci školy nespravedlivě hodnoceno 
• na ochranu před jakýmkoli tělesným, či duševním násilím a urážením 
• na ochranu před všemi formami šikany a před působením návykových látek 
• na ochranu před informacemi, které by ohrožovaly jejich rozumovou a mravní výchovu 
• být prokazatelně seznámeni s učebními plány a osnovami, podle kterých se vyučuje 
• pohybovat se po chodbách svých pater; při nákupu svačiny ve školním bufetu, při 

návštěvě sourozence, při vyřizování školních záležitostí nebo při přesunu do jiné učebny 
mohou žáci využít i ostatní prostory školy 

• účastnit se se svolením učitele, který vykonává dozor v přízemí, pohybových aktivit 
v tělocvičně 

• výjimečně si dojít na WC a napít se i v době vyučování 
• na to, aby byl respektován jejich soukromý život a život jejich rodiny 

  
 
 
 
Povinnosti žáků: 



Žáci jsou povinni: 
• dodržovat předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a k bezpečnosti 
• dodržovat školní řád a řády odborných učeben, tělocvičny a jídelny 
• řádně docházet do školy, připravovat se na vyučování a řádně se vzdělávat 
• chodit do školy čistě a vhodně oblečeni a upraveni 
• při vstupu do budovy se v šatně přezout do hygienicky vhodné obuvi, která nezanechává 

tmavé stopy na podlaze, při odchodu z budovy si přezůvky uložit v příslušné šatně 
• omluvit se vyučujícímu při pozdním příchodu 
• být před začátkem hodiny připraveni s nachystanými sešity, učebnicemi a pomůckami, 

vč. žákovských knížek, v příslušné učebně a v případě zapomenutí pomůcky se řádně a 
včas omluvit 

• dodržovat zásady slušného chování ve společenském styku (pozdrav, poděkování, 
omluva) 

• slušně se chovat ke spolužákům a všem dospělým osobám, každého při prvním setkání 
pozdravit 

• neužívat vulgárních výrazů a nadávek 
• dodržovat striktní zákaz fyzického i psychického napadání jiných osob, porušení této 

povinnosti bude považováno vždy za závažné porušení školního řádu 
 

Jakékoliv projevy šikany ze strany žáků, učitelů a rodičů, vůči jiné osobě jsou nepřípustné 
a budou postihovány opatřeními k posílení kázně nebo jinou zákonnou cestou. 
Mezi projevy šikany patří: 

− opakované posměšky, slovní agrese, zastrašování, krádeže 
− používání cizích věcí bez svolení majitele či jejich ničení 
− fyzická agrese 
− násilné a manipulativní příkazy 

 
• plnit a respektovat pokyny pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy vydané 

v souladu s činností školy 
• plnit další povinnosti vyplývající z jejich kompetencí, např. v třídní samosprávě 
• šetrně zacházet s učebnicemi a školními potřebami, udržovat své místo i ostatní prostory 

školy v čistotě, chránit majetek před poškozením 
• dodržovat doporučení nenosit do školy cenné věci a stane-li se tak, zajistit jejich 

zabezpečení proti odcizení (uložení u učitele, v kanceláři školy) 
• respektovat zákaz používání mobilních telefonů, MP3 a MP4 přehrávačů a jiných 

multimediálních přístrojů ve škole. (V případě, že si žák potřebuje neodkladně 
telefonicky vyřídit svoji záležitost, požádá některého z učitelů či zaměstnanců školy o 
zapůjčení školního mobilního telefonu. Pokud si žák do školy mobilní telefon přinese, 
nenese za něj škola žádnou zodpovědnost. Výjimky z pravidel používání výše 
uvedených přístrojů během doby o přestávkách a na akcích školy se řídí podmínkami 
stanovenými ředitelem školy pro jednotlivé případy.) 

• vyčkat před odpoledním vyučováním a kroužky příchodu vyučujícího na určeném místě 
• dodržovat zákaz opuštění školního areálu bez vědomí třídního učitele nebo vyučujícího 
• předat písemnou žádost rodičů o předčasný odchod ze školy vyučujícímu první hodiny, 

ze které se omlouvají, ten nepřítomnost zapíše a třídní učitel požaduje omluvenku v ŽK 
(žádost je možné napsat do ŽK) 

• dodržovat zákaz nošení věcí, které ohrožují bezpečnost či rozptylují pozornost, pokud 
k jejich využití ve vyučování nedá pokyn vyučující 

• chovat se tak, aby neohrozil zdraví svoje ani jiných osob 
• hlásit úraz nebo vznik škody související s činností školy vyučujícímu, třídnímu učiteli 

nebo zaměstnanci školy 
• dodržovat striktní zákaz držení, užívání či distribuce alkoholických nápojů, cigaret a 

jiných návykových látek. 



  
Porušení tohoto zákazu je považováno za velmi závažné porušení školního řádu, v případě 
užití těchto látek i zákona ČR, a bude postihováno dle stanovených předpisů a kázeňského 
řádu.  

 
   
 
Práva rodičů či zákonných zástupců: 
Rodiče a zákonní zástupci mají právo 
 

• na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých, nebo jim svěřených dětí 
• vyjadřovat se slušnou formou ke všem rozhodnutím, která se týkají podstatných 

záležitostí vzdělávání 
• na vstřícnost a pozornost ze strany učitelů a pracovníků školy 
• na poradenskou pomoc školy v záležitostech, které se týkají vzdělávání jejich, nebo jim 

svěřených dětí 
• na přítomnost ve vyučování i na akcích pořádaných školou (po domluvě s vyučujícím) 
• na pohovor, který souvisí se vzděláváním a dalšími činnostmi jejich dětí, s učiteli nebo 

vedením školy i mimo úřední hodiny, schůzka však nesmí narušovat výuku 
• na informaci o postupech a podkladech pro klasifikaci svých dětí, pokud o to projeví 

zájem 
• být seznámeni s klasifikačním řádem, školním řádem a vnitřními předpisy, které se 

týkají vzdělávání, vč. osnov a učebních plánů 
• u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 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 

• volit a být voleni do školské rady 
 

   
Povinnosti rodičů či zákonných zástupců 
Rodiče či zákonní zástupci mají povinnost: 

• zajistit, aby žák(yně) docházel(a) řádně a včas do školy 
• dbát na domácí přípravu žáka(yně) a plnění jeho (jejích) školních povinností 
• dbát na ochranu před ohrožováním mravní výchovy dětí a mládeže 
• reagovat na zápisy v žákovské knížce či deníčku jejich pravidelnou kontrolou 
• nepodporovat záškoláctví (i skryté) svých dětí bezdůvodným uvolňováním z TV a jiné 

odpolední výuky (např. z důvodu nechuti cvičit, rodinných nákupů apod.) 
• zúčastnit se osobně na vyzvání ředitele školy, jeho zástupce, třídního učitele, nebo 

výchovného poradce projednávání závažných otázek, které se týkají vzdělávání či 
výchovy jejich dětí 

• omlouvat žáka osobně, písemně nebo telefonicky 
• oznámit třídnímu učiteli nepřítomnost žáka ve vyučování do 3 kalendářních dnů od 

počátku nepřítomnosti a po jejím skončení neprodleně doložit důvod nepřítomnosti 
zápisem do ŽK, v případě odůvodněného podezření ze záškoláctví má učitel právo žádat 
lékařské potvrzení 

• požádat třídního učitele o omluvu žákovy krátkodobé plánované nepřítomnosti, a to 
nejpozději 2 dny předem, v případě nepřítomnosti delší než dva dny, žádá písemně 
prostřednictvím třídního učitele ředitele školy  

• oznámit škole údaje, které je škola povinna vyžadovat ze zákona (§ 28 odstavec 2 a 3 
Školského zákona) 

• informovat o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání 



• písemně omluvit žáka, který odchází během vyučování, od okamžiku opuštění místa 
výuky za něj přebírá zodpovědnost 

• seznámit se s vnitřním řádem školy a dbát jeho dodržování 
 
 
 

2) Práva a povinnosti zaměstnanců školy 
 
Základní práva a povinnosti vyplývají z uzavřených pracovních smluv, zákoníku práce, 
pracovního řádu, dalších vnitřních předpisů a organizačních řádů školy 
 
Další práva pracovníků školy 
Pracovníci školy mají právo: 
 

• udělovat žákům pokyny a vyžadovat jejich plnění v souvislosti s činnostmi školy 
• vyžadovat od rodičů plnění zákonných norem a vnitřních předpisů školy 
• vyžádat si od žáka žákovskou knížku a zapsat do ní své sdělení 
• odmítnout výkon práce, který je v rozporu s právními předpisy 

 
 
 
Další povinnosti pracovníků školy 
Pracovníci školy mají povinnost: 

• pozorně vyslechnout dotaz, přání, či stížnost žáka a vhodným způsobem na ně 
odpovědět při zachování důvěrnosti získaných informací 

• dodržovat zásady slušného chování ve společenském styku (pozdrav, poděkování, 
omluva) 

• udržovat pozitivní atmosféru 
• projednat na žádost rodiče, nebo zákonného zástupce žáka jakoukoli záležitost, která se 

týká výchovy a vzdělávání jeho dítěte 
• seznámit se a dodržovat vnitřní směrnice školy 
• řešit soukromé telefonáty mimo dobu přímé výchovné práce 
• prokazatelně seznámit rodiče a žáky se školním řádem a pravidly hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků 
• dodržovat učební plány, osnovy a předpisy k zajištění ochrany zdraví a k bezpečnosti 
• dbát na ochranu žáků před ohrožováním mravní výchovy  
• zachovávat mlčenlivost o osobních údajích žáků i jejich rodin 
• informovat žáky a rodiče o výsledcích vzdělávání  
• upozornit na jednání v rozporu s řády a předpisy školy a zjednat nápravu 

 
3) Provoz a vnitřní režim školy, školní jídelny a školní družiny 
4) Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrany před sociálně patologickými jevy       

a zacházení s majetkem školy (Minimální preventivní program) 
5) Pořádání akcí mimo školu 
6) Školní stravování 
7) Klasifikační řád ZŠ Čáslavice 
  

Odstavce 3) – 7) zajišťují samostatné dokumenty 
  

Závěrečná ustanovení 
  
Školní řád je závazný pro všechny žáky, pracovníky i návštěvníky školy. 
Třídní učitelé mají povinnost prokazatelným způsobem seznámit se zněním řádu své žáky a 
jejich rodiče. Návštěvníky seznamuje s potřebnými řády pracovník uvádějící návštěvu. 



Školní řád je vyvěšen ve sborovně a na webových stránkách školy. 
 
Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 3. 9. 2015, následně schválen školskou radou, 
aktualizován 3. 9. 2015. 
O změnu ve školním řádu může požádat ředitele školy každá osoba v něm zúčastněná. 
Každá zásadní změna bude projednávána s pracovníky školy a schválena školskou radou. 
 
 

Ve Čáslavicích dne 4. 9. 2015     Mgr. Petr Blecha, ředitel školy 
 


