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Základní škola a mateřská škola Rohatec, příspěvková organizace 
 

                      Š K O L N Í   Ř Á D   P R O   Ž Á K Y 
            /  respektuje „ Úmluvu o právech dítěte ”  přijatou 20. 11. 1989 v New Yorku  / 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Práva a povinnosti žáků: 

 Žáci školy mají právo na vzdělávání a školské služby podle školního vzdělávacího programu. 

 Žáci školy mají právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání  

 Žáci školy mají právo zakládat v rámci školy samosprávný orgán žáků – žákovský parlament a jeho 

prostřednictvím se obracet na vedení školy. 

 Žáci mají právo na informace, na včasnou a účelnou radu v různých otázkách týkajících se jejich vzdělávání a 

poradenskou službu školy v záležitostech týkajících se jejich profesní orientace / volba povolání /. 

 Žáci mají právo na ochranu před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo 

násilí 

 Žáci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání. 

 Žáci jsou povinni řádně docházet do školy, dodržovat školní řád, pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti 

a řádně se vzdělávat. Při pobytu ve škole a na akcích školou pořádaných je žák slušný, ukázněný a plní 

pokyny učitelů a pracovníků školy.  

2. 

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků: 

 volit a být voleni do školské rady  

 mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí 

 zajistit řádnou docházku žáka do školy  

 na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka 

 informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží žáka nebo jiných závažných 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání 

 oznamovat škole údaje podle § 28, odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění a 

další údaje nutné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích  

 Zabezpečit svému dítěti vhodnou a bezpečnou obuv po celý školní rok. 

 Nepřítomnost žáka oznámí zákonný zástupce nejpozději do tří dnů od jeho nepřítomnosti ve vyučování. Po 

svém návratu do školy je žák povinen neprodleně předložit písemné potvrzení v žákovské knížce o důvodu 

nepřítomnosti podepsaný zákonným zástupcem / popř. registrujícím lékařem /. Při pochybnostech o 

pravdivosti omluvenky je žák povinen doložit tuto omluvenku lékařským vyjádřením či jiným úředním 

dokladem, potvrzujícím nepřítomnost žáka ve vyučování.  Na předem známou nepřítomnost upozorní rodiče 

písemnou formou třídního učitele. Uvolnění žáka z vyučování do 4 dnů omlouvá třídní učitel na základě 

písemné žádosti rodičů. Na delší období omlouvá žáka ředitel základní školy na základě písemné žádosti 

rodičů, která je předložena třídním učitelem. Omlouvají vždy pouze zákonní zástupci, ne zájmové instituce aj. 

3. Nastane-li nedorozumění mezi zaměstnancem školy a žákem / zákonnými zástupci /, je nutné okamžité projednání 

problému nejprve v linii zaměstnanec - žák - zákonný zástupce. Pokud nebude problém uspokojivě vyřešen, obrátí se 

žák, zákonný zástupce žáka na výchovného poradce nebo primárního preventistu sociálně-patologických jevů, na 

vedení školy, popř. na ředitele školy. 

4. Cestou do školy žáci dodržují dopravní předpisy. Škola se otevírá v 7.40 hodin, vyučování začíná v 8.00 hodin. 

Zvonění 5 minut před začátkem výuky je pokynem k přípravě na vyučování. V 8.00 hodin se škola z bezpečnostních 

důvodů zamyká. 

5. Po příchodu do školy se žáci povinně přezouvají v šatně do školních přezůvek, tj do obuvi, určené pouze pro pobyt 

žáka ve třídě a v učebnách a nepoškozující povrch učeben. Své věci si ukládají do své šatní skřínky, o kterou jsou 

povinni pečovat a uzamykat ji. Poté odejdou do své třídy a připravují své školní potřeby pro první vyučovací hodinu. 

Žáci jsou povinni si přinášet všechny nutné školní potřeby. Na další vyučovací hodiny se připravují vždy o přestávce. 

6. Po skončení poslední vyučovací hodiny uklízí žáci své pracovní místo, postarají se o pořádek v celé třídě a odejdou za 

vedení vyučujícího do šatny a do školní jídelny nebo školní družiny. Po skončení vyučování se žáci nesmí zdržovat 

bezdůvodně ve školní budově. 

7. Ve školní jídelně dodržují žáci zásady slušného stolování. Nespotřebovanými potravinami / např. ovoce, jogurty / 

neznečišťují budovu školy a blízké okolí školy.   

8. Začátek odpoledního vyučování je ve 14.00 hodin. Žáci čekající na odpolední vyučováni se mohou zdržovat v budově 
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školy na určeném místě za dohledu pověřené osoby. 

9. Vycházet z budovy v době vyučování a o přestávkách je zakázáno. O přestávkách jsou okna ve třídě zavřena. Otevření 

oken ve třídě se děje na pokyn vyučujícího.  

Pokud je ve třídě puštěná klimatizace, jsou okna a dveře zavřená. Organizaci přestávek může rozhodnout dohlížející 

učitel. 

10. Nedostaví-li se vyučující do 5 minut od začátku vyučovací hodiny, ohlásí to určení žáci (předseda třídy, člen školního 

parlamentu.) vedení školy. 

11. Přecházení žáků do odborné učebny, tělocvičny apod. se děje způsobem, který je žákům oznámen na začátku školního 

roku příslušnými učiteli. 

12. Přestávky mají délku 10 minut, hlavní přestávka 20 minut. Přestávka v odpoledním vyučování trvá 10 minut. O 

malých přestávkách setrvávají většinou žáci ve třídě.  Žáci se o přestávkách řídí dle pokynů dohlížejícího učitele. 

13. Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli a vyučujícímu další hodiny. 

Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole nebo předem předloží písemnou žádost o uvolnění. 

14. Třídnímu učiteli se ohlašují ztráty a krádeže. Není přípustné nosit do školy cenné věci a předměty, které nesouvisí se 

školním vyučováním. Dále zbraně všeho druhu, skateboardy, koloběžky, vysoké finanční částky, které nejsou předem 

projednány s třídním učitelem, atd. Mobilní telefon není nutnou školní potřebou, pokud není povolen ve výuce.  

Mobilní telefon a ostatní mobilní zařízení jsou po celou dobu pobytu ve škole vypnuta a uložena ve školní tašce. Jejich 

použití je možné jen se souhlasem pedagogického pracovníka. Motorové prostředky parkují mimo školu na veřejných 

parkovištích, jízdní kola ve stojanu před budovou školy. 

15. Za ztrátu peněz, kromě finačních částek dohodnutých s třídním učitelem a předmětů, které nemají souvislost 

s vyučováním / viz bod. č. 14 / škola neodpovídá. 

16. V areálu školy je zakázáno jezdit na kole, motocyklu, kolečkových bruslích, kolečkových botách, skateboardu a 

koloběžce. 

17. Každý žák je povinen chránit si své zdraví a zdraví spolužáků, musí dodržovat všechny aktuální hygienická a 

epidemiologická nařízení. 

18. Každý žák je povinen chránit si své zdraví a zdraví spolužáků, musí dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, řády 

odborných učeben a tělocvičny. Není dovoleno sezení na podlaze chodeb a na schodištích. 

19. Každý úraz / zranění žáka /, který se stal v areálu školy nebo při akci pořádané školou, musí být okamžitě nahlášen 

přítomnému učiteli. Ten zajistí neprodleně první pomoc, prošetření okolností úrazu a zápis do knihy úrazů. 

Zdravotník školy poskytne pouze nezbytnou první pomoc. O úrazu či počínající nemoci informuje škola zákonné 

zástupce. Žákům se zakazuje požadovat od pracovníků školy jakékoliv léky. 

20. Žákům je přísně zakázáno v prostorách a areálu školy nosit, držet, distribuovat, užívat a být pod vlivem návykové 

látky /alkoholu, cigaret, drog všech druhů, halucinogenních léků a jejich derivátů/ a takové látky, které je svým 

vzhledem, chutí a konzistecí napodobují,  nosit zbraně všeho druhu / makety zbraní, či obdobné předměty, jako nože, 

boxery, řetězy, okované náramky, náramky s hroty, piercing, který by mohl ohrozit zdraví spolužáků i samotného 

nositele/, pořizovat nahrávky, videonahrávky a projevy kyberšikany budou posuzovány jako obzvlášť nemorální 

chování. porušení tohoto ustanovení bude hodnoceno jako hrubý přestupek. 

Kouření v budově školy a školním areálu je zakázáno. 

21. Žák ctí, oceňuje a chápe rozdílnost jednotlivců a váží si každého člověka, každé menšiny, každé kultury. Projevy 

intolerance, rasizmu a šikany jsou zakázány. Zdržuje se jakéhokoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, 

ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka. 

22. Získají-li žáci /zákonní zástupci / podezření, že spolužák /dítě / je jinými žáky šikanováno či jinak omezováno, obrátí 

se bezprostředně s tímto zjištěním na základní školu – kteréhokoliv učitele, výchovného poradce, primárního 

preventistu sociálně-patologických jevů, vedení školy či přímo ředitele školy. 

23. Každý žák zodpovídá za svěřené školní učebnice a učební texty, kterým věnuje patřičnou péči. Žák pečuje o školní 

majetek a dbá na estetický vzhled své třídy. Úmyslné poškození učebnic nebo jejich ztrátu a poškození školního 

majetku žák uhradí po řádném prošetření. (zákonný zástupce žáka) 

24. Žák pečuje o svou svěřenou šatní skřínku, dbá na její řádné zabezpečení, čistotu a funkčnost. Ztrátu klíče od šatní 

skřínky neprodleně nahlásí školníkovi a uhradí jej. Je zakázáno otevírat a vstupovat do cizích skřínek. Žák respektuje 

soukromí druhých. 

25. Do odborných učeben vstupují žáci pouze za přítomnosti vyučujícího, dodržují řád odborné učebny. Ztrátu nebo 

poškození majetku nebo vybavení učebny žák (zákonný zástupce žáka) uhradí po řádném prošetření.  

26. Výchovná opatření (§ 17 odst. 2 vyhl 48/2005 Sb., v platném znění) 

 

V souladu s ustanovením § 31 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb. a §17 odst. 3 vyhlášky 48/2005 Sb., jsou výchovnými 

opatřeními pochvaly (třídního učitele, ředitele školy) a důtky.  

 

Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: 

 

a) napomenutí třídního učitele, 

  

b) důtku třídního učitele, 
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c) důtku ředitele školy. 

  

•      napomenutí třídního učitele – ukládá třídní učitel bezprostředně po přestupku, kterého se žák dopustí; o udělení 

napomenutí uvědomí třídní učitel prokazatelně rodiče (dopisem, zápisem v žákovské knížce, ústní informací) 

•      důtka třídního učitele – ukládá ji třídní učitel po projednání a se souhlasem ředitele školy za závažnější či 

opakované porušení řádu školy, norem slušnosti; důtka třídního učitele se ukládá před kolektivem třídy 

•      důtka ředitele školy – ukládá ji ředitel školy po projednání v pedagogické radě za vážná porušení řádu školy, 

zvláště za porušování norem slušnosti, neomluvené absence, agresivitu a další závažná provinění; důtka ředitele školy 

se ukládá před kolektivem třídy 

 

Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele.  

 

Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 

  

Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo 

důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. 

 

Mezi výchovná opatření patří i pochvaly. Školní řád rozeznává udělování těchto pochval: 

a/   pochvala třídního učitele 

b/   pochvala ředitele školy 

c/   pochvala formou jiného ocenění / např. knižní, věcný dar / 

 

a/   pochvala třídního učitele 

 

Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po 

projednání s ředitelem školy udělit pochvalu za výrazný projev školní iniciativy nebo za úspěšnou práci. 

 

b/   pochvala ředitele školy 

 

Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po 

projednání v pedagogické radě udělit pochvalu za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, 

záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci, výrazný úspěch v olympiádách a soutěžích s 

vědomostním, výtvarným, literárním nebo sportovním obsahem. 

27. Při porušení povinností stanovených školním řádem a podle závažnosti tohoto porušení se žákovo chování na 

vysvědčení hodnotí jako:  a/   1  -  velmi dobré 

                                           b/   2  -  uspokojivé 

                                           c/   3  -  neuspokojivé 

Udělení sníženého stupně z chování předchází závažné porušené školního řádu:  

Do okruhu těchto porušení patří: 

 pozdní příchody do školní výuky, špatný přístup k výuce 

 nezodpovědné a nevhodné zacházení s učebnicemi a učebními pomůckami – jejich ničení a poškozování 

 ničení životního prostředí v areálu školy, vyhazování odpadků a předmětů z oken učebny 

 kouření v budově, v areálu školy, v blízkém okolí a na akcích školy 

 nevhodné chování při vyučování – vyrušování, při stolování ve školní jídelně 

 přinášení předmětů, které nemají souvislost s vyučováním 

 nedovolené používání nebo prokazatelné zneužívání mobilního telefonu při pobytu ve škole 

 porušení zákazu vycházení z budovy a areálu školy 

 zásahy do technického vybavení školy, do didaktických přístrojů / např. odborné učebny/ a vybavení ICT 

 zdržované neprodlené / do jednoho dne/ předložení omluvenky po návratu do školy, zpochybněná pravdivost 

předložené omluvenky 

 nepřezouvání se do školních přezůvek tj. obuvi k tomuto účelu určené 

 neomluvená absence, prokazatelné záškoláctví  

 opakovaná ztráta žákovské knížky, její úmyslné poškození 

 porušování základních pravidel bezpečnosti při pobytu ve škole 

 chování s úmyslem jinému žákovi ublížit, psychicky nebo fyzicky jej ohrožovat popř. napadnout, prokazatelná 

šikana 

 prokazatelné ničení školního nebo soukromého majetku ve škole, projevy vandalismu 

 prokazatelná krádež ve škole 

 prokazatelný podvod ve škole / přepisování a pozměňování klasifikace v žákovské knížce a na vysvědčení, 

pozměňování termínů omluvenek, vytrhávání a jiné manipulace s počtem listů v žákovské knížce, falšování 

omluvenek, falšování podpisu rodičů, falšování podpisu učitele, úmyslné poškozování školní dokumentace / 
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 prokázané užití návykových látek / cigarety, alkohol, všechny druhy drog / a jejich distribuce ve škole 

 prokázané hrubě sprosté a vulgární vyjadřování, urážky v písemné nebo slovní formě vůči žákům, pedagogickým 

pracovníkům a dalším zaměstnancům školy, projevy rasizmu, xenofobie, užívání a šíření symbolů nezákonných 

hnutí /§ 31, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona, v platném znění/ 

 nosit, držet distribuovat, užívat a být pod vlivem návykové látky /alkoholu, cigaret, drog všech druhů, 

halucinogenních léků a jejich derivátů/, zbraně všeho druhu / makety zbraní, či obdobné předměty, jako nože, 

boxery, řetězy, okované náramky, náramky s hroty, piercing, který by mohl ohrozit zdraví spolužáků i samotného 

nositele/ 

28. Škole není lhostejno chování žáků mimo školu. S žáky, kteří se dopustí přestupků v občanském životě, povede 

ředitelství základní školy výchovný pohovor a uspořádá třídnické hodiny s preventivním obsahem. 

29. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům školy nebo 

školského zařízení nebo vůči ostatním žákům nebo studentům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení 

povinností stanovených zákonem.( 561/2004 Sb.,) 

30. Žákovi může být současně s udělením výchovného opatření nebo sníženého stupně z chování udělena i pochvala. 

Každé porušení bodů školního řádu bude posuzováno a řešeno individuálně. 

31.       Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků (autoevaluace) 

 

1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků 

2. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků 

3. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě s žáky  

              baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení. 

4. Při sebehodnocení se žák snaží popsat: 

 - co se mu daří 

 - co mu ještě nejde 

 - jak bude pokračovat dál 

5. Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 

6. Známky nejsou jediným zdrojem motivace 

 

      Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků je: 

 jednoznačné 

 srozumitelné 

 srovnatelné s předem stanovenými kritérii 

 věcné 

 všestranné 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního 

vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje 

individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení.  

Prospěch se hodnotí pěti (5) stupni klasifikace v 1. – 9. ročníku. 

 

     Stupně hodnocení a klasifikace (§ 15, vyhl. 48/2005 Sb., v platném znění) 

 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi 

nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené 

poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí 

logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a 

výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je 

schopen samostatně studovat vhodné texty. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově 

vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů 

učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení 

jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší 

nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. 

Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné 

texty. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné 
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mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější 

nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení 

teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle 

podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v logické úvaze se projevují chyby. V ústním a 

písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují 

častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle 

návodu učitele. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění 

požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování 

osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při 

využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, 

myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě 

výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné 

nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák si požadované nedostatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost 

vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených 

vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a 

hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s pomocí učitele. Neprojevuje samostatnost v 

myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve 

správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají závažné nedostatky. Závažné 

chyby a nedostatky není schopen opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. Úroveň jeho vědomostí 

není předpokladem pro práci ve vyšším ročníku. 

 

 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření (tělesná výchova, výtvarná      

              výchova, hudební výchova) 

 

V těchto předmětech se hodnotí a klasifikuje především vztah žáka k předmětu, jeho snaha a plnění úkolů, které mu 

byly zadány vyučujícím. I málo nadaný žák může být klasifikován stupněm „výborný“, ale i velmi nadaný žák může 

být klasifikován „chvalitebně“ a hůře, pokud jeho vztah k danému předmětu bude bez zájmu a nebude plnit zadané 

úkoly 

 

 Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (slovní hodnocení) 

 

U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo 

chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení. Vyučující respektují doporučení 

odborných vyšetření žáků, uplatňují je při klasifikaci a hodnocení žáků, také volí vhodné a přiměřené způsoby 

získávání podkladů.  

Při zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, na něž nemá 

porucha negativní vliv a které odpovídají schopnostem žáka. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí 

přípravě. Dítě s vývojovou poruchou nebude vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně 

pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.  

Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Při klasifikaci se 

nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. Klasifikace musí být provázena hodnocením, tj. 

vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak nedostatky překonávat.  

Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají se zákonnými zástupci žáků a jejich souhlasný či 

nesouhlasný názor je respektován. S písemným souhlasem zákonného zástupce může být žák v některém předmětu 

hodnocen slovně. 

 

Distanční forma výuky v základní škole 

Základní škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem pro všechny žáky. Vzdělávání distančním způsobem pro 

žáky je povinné. Pro omlouvání nepřítomnosti žáků platí pravidla bodu Omlouvání nepřítomnosti s tím rozdílem, že 

omlouvání nepřítomnosti není možné provést osobně třídnímu učiteli.  

Pravidla pro vzdělávání dětí distančním způsobem se řídí pokynem ředitele školy. 

 

Hodnocení cizinců v základní škole 

Hodnocení cizinců probíhá dle § 15 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 

povinné školní docházky pro žáky nižších stupňů víceletých gymnázií a konzervatoří, či ustanovení § 3 vyhlášky č. 

13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. 
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Schváleno pedagogickou radou dne  25. 8. 2022 

Schváleno školskou radou dne 30. 9. 2022  

Účinnost tohoto školního řádu začíná  1. 9. 2022                                                     ……………………………                                                                          

                                                                                                                                  Mgr. Bc. Zbyněk Andrýsek                                                                          

                                                                                                                                              ředitel školy                      

                                                                  


