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ŠKOLNÍ
ŘÁD
1.
Právaapovinnostižáků
a
zákonných
zástupců,
vztahy
žáků

a
zákonnýchzástupcůs pedagogickými
pracovníky
školy
Právažáků

1.1

Žácimajíprávo:
a) na
vzdělánípodleškolníhovzdělávacíhoprogramu
b) na
rozvojosobnostipodlemírynadání,rozumovýchafyzickýchschopností
c) jedná-li se o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, na speciální péči v
d)
e)

f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)
o)

p)
1.2

souladus právnímipředpisy
nainformaceoprůběhuavýsledcíchsvéhovzdělávání-osobnípohovory
zakládat v rámci školy samostatný orgán žáků (žákovská samospráva), volit a
být do něho voleni, pracovat v něm a jeho prostřednictvím se obracet na ředitele
školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními tohoto
samosprávnéhoorgánuzabývat
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich
vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost
odpovídající jejich věku a stupni vývoje, své připomínky mohou vznést
prostřednictvímzákonnýchzástupcůnebopřímořediteliškoly
na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se
vzdělávánípodleškolníhovzdělávacíhoprogramu
na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jejich rozumovou
a mravnívýchovuanevhodněovlivňovalyjejichmorálku
naochranupředfyzickýmapsychickýmnásilímanedbalýmzacházením
nasvoboduvevýběrukamarádů
nasvobodupohybuveškolníchprostorách,ježjsouk tomuurčeny
nato,abybylrespektovánžákůvsoukromýživotaživotjehorodiny
na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jejich
věku na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jejich tělesný a
duševnívývoj
v případěnejasnostív učivupožádatopomocvyučujícího
jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat
o pomoc či radu třídního učitele, jiného učitele, výchovného poradce či jinou
osobu
narovnoměrnérozvrženípísemnýchzkoušek

Povinnostižáků
Žácimajípovinnost:
a) řádně docházet do školy, řádně se vzdělávat, připravovat se na výuku a plnit

zadanéúkoly
b) účastnit
semimoškolníchaktivit,nakterésepřihlásili

c) dodržovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví

a bezpečnosti,s nimižbyliseznámeni
d) plnit pokyny pedagogických pracovníku školy popř. dalších zaměstnanců školy

vydanév souladus právnímipředpisyaškolnímřádem
e) vyjadřují-li
svénázorya
mínění,činittakvždyslušnýmzpůsobem

Právazákonnýchzástupcůžáků

1.3

Zákonnízástupcižákůmajíprávo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

nainformaceoprůběhuavýsledcíchvzdělávánísvéhodítěte
volitabýtvolenidoškolskérady(Spolkurodičů)
nasvobodnouvolbuškolyprosvédítě
na informace o škole podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím,vezněnípozdějšíchpředpisů
nahlížetdovýročnízprávy,pořizovatsiz níopisyavýpisy
na poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení
v záležitostechtýkajícíchsevzdělávánípodleškolskéhozákona
u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na jejich speciální
vzdělávání (jehož obsah, formy a metody odpovídají potřebám a možnostem
dětí), na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na
poradenskoupomocškoly
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich
dětí,přičemžjejichvyjádřenímmusíbýtvěnovánapozornost
na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech
týkajícíchsevzdělávánípodleškolníhovzdělávacíhoprogramu
požádatopřezkoušení
požádatouvolněnížáka
z výukypodlepravideltohotořádu

Povinnostizákonnýchzástupcůžáků

1.4

Zákonnízástupcižákůmajípovinnost:
a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy, byl vhodně a čistě oblečen, upraven
b)
c)
d)
e)
f)

g)

a připravennavýuku
zajistit, aby žák nenosil do školy věci nepotřebné pro výuku, pokud toto
nezajistí,nesouonisamizodpovědnostzapřípadnouztrátu,poškozeníčizneužití
na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek
týkajícíchsevzděláváníčichovánížáka
informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo
jinýchzávažnýchskutečnostech,kterébymohlymítvlivnaprůběhvzdělávání
dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami
stanovenýmiškolnímřádem
oznamovat škole pravdivé údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3
školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo
bezpečnostžáka,azměnyv těchtoúdajích
zajistit, aby žák vrátil zapůjčené školní potřeby v pořádku, v případě poškození
neboztrátyškoduuhradit

h) účastnit se třídních schůzek a v případě nepřítomnosti se omluvit třídnímu učiteli
i)
j)
1.5

a zjistitsiprojednávanýobsah
omlouvatnepřítomnostžákatřídnímuučiteli
zajistitnápravunebouhrazeníškodyzpůsobenéjehodítětem
Vztahyžákůazákonnýchzástupcůs pedagogickýmipracovníkyškoly

a) Veškeré jednání mezi žáky, zákonnými zástupci a pracovníky školy je vedeno dle

běžnýchnoremslušnéhochování.
b) Žáci
respektujípokynyvšechpedagogickýchpracovníkůazaměstnancůškoly.
c) Pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci školy vydávají žákům takové pokyny, které

souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších
nezbytnýchškolníchopatření.
d) Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného
zacházení, sexuálním násilím, zneužíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku
s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich
soukromí. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li,
že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se
všemi orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost budou věnovat ochraně před
návykovýmilátkami.
e) Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné
důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost, ...), jsou důvěrné a všichni
pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů,
vezněnípozdějšíchpředpisů.
f) Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce
k osobnímu projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,
konzultujetermínschůzky
sezákonnýmzástupcemžáka.
2. Provoz a vnitřní režim školy dle vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
2.1
Slušná
škola
Žáci:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

chodívčasdovýuky
udržujípořádekvšatnách,třídáchajinýchprostorechškoly
neničívěci,zařízeníčiprácidruhýchveškoleanimimoni
zdravídospěléjakoprvní
chovajíseohleduplněaslušněkdospělýmispolužákůmpřivyučováníimimoněj
respektujídomluvenáaobecněuznávanápravidla
respektujíprávadruhýchamajípochopeníprojejichchyby
nejsoulhostejníkpotřebámdruhých
nerušívýukuvesvéanivjinýchtřídách
do
kabinetů,sborovny,ředitelnyakancelářeškolyvstupujíjennavyzvání
nalezenévěcivrátímajiteličiodevzdajídokancelářeškoly

2.2
Organizacevýuky
Budova
školyseránootevíráv8.10,
zamykásev8:25,vyučovánízačínáv8.30hod.
Obuv
a
svrchníoděvžáciodkládajínamístěktomuurčeném.
Žáci
chodí
doškolypravidelněavčaspodlerozvrhuhodin.
Ve třídě jsou nejpozději 5 min. před začátkem dopoledního a odpoledního vyučování. Na
ostatní
vyučovacíhodinyjsoupřipravenitak,abymohlybýtzahájenypodlerozvrhu.
Po
příchodudoučebnysežácipřipravujínavyučování.
Nepřítomnost vyučujícího ve třídě 5 minut po začátku vyučovací hodiny oznámí služba
jinému
pracovníkuškoly.
Ze třídy se žáci v průběhu vyučovací hodiny vzdalují na nezbytně nutnou dobu a pouze se
souhlasem
vyučujícího.
Hlavní přestávka začíná v 10.20 hod a trvá 20 minut. V době velké přestávky mohou žáci
pobývat
mimobudovuškolyjennamístechsdohledempracovníkaškoly.
Malé přestávky jsou desetiminutové. V době malých přestávek žáci nesmí opustit budovu bez
doprovodu pracovníka školy. Žáci mají právo na přestávku časově nezkrácenou, přesuny mezi
budovami
školyprobíhajívrámcipřestávek,vždypoddohledemdospělého.
2.3
Školníhřiště
Školní hřiště je možné využívat ve všech přestávkách jen se svolením učitele a v souladu
s provozním řádem hřiště. Používání kol, koloběžek, skateboardů, in-line bruslí apod. je
v době vyučování možné v celém areálu školy jen se svolením učitele a na místech k tomu
určených. Používat toto sportovní náčiní k přesunu mezi oběma budovami není
z bezpečnostníchdůvodůmožné.
2.4
Pravidlaproužívánímobilníchtelefonůajinýchelektronickýchzařízení
V areálu školy mají žáci vypnuté své mobilní telefony a jiná elektronická média. Vypínají je
před vstupem do areálu školy. Výjimku tvoří pouze hřiště v době veřejného užívání (viz
provozní řád hřiště). Při vyučování není dovoleno používat elektroniku, fotoaparáty a jiná
zařízení sloužící k přenosu a uchovávání dat bez dohody s vyučujícím. V naléhavých
případech mohou žáci svůj mobilní telefon použít i ve škole po dohodě s pracovníkem školy.
V
případě
porušenítohotopravidlařešívzniklousituacipracovníkškolytakto:
a) Uschováním elektroniky (kancelář školy, ředitelna) a předáním osobně do rukou
zákonnéhozástupce,pokudzákonnýzástupcežákaposkytlpředchozísouhlas;
b)
v opačnémpřípaděprojednánímpřestupkužákasezákonnýmzástupcemveškole.
Zákonní
zástupcibudouobratemtelefonickyinformováni.

2.4
Absenceajejichomlouvání
Účast
na
vyučovánínepovinnýchpředmětůjepropřihlášenéžákypovinná.
Zákonní
zástupciomlouvajíabsencižákapředepsanýmzpůsobem:
a) na I. stupni - formu zvolí třídní učitel a seznámí s ní zákonné zástupce na třídní
schůzce;
b) na II. stupni - osobně, elektronickou poštou nebo telefonicky nejpozději následující
den od počátku absence sdělí třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti žáka a ihned po
návratužákadoškolypísemněprostřednictvímomluvnéholistuvžákovskéknížce.
Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen,
dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky. Po opětovném nástupu do školy žák
neprodleněpředložíomluvenkutřídnímuučiteli.
Žák odchází ze školy v průběhu vyučování pouze po předložení písemné žádosti o uvolnění,
podepsanézákonnýmzástupcem.
Žák, kterému je nevolno či utrpěl úraz, hlásí to neprodleně svému vyučujícímu, který zajistí
potřebné ošetření, oznámí tuto skutečnost zákonnému zástupci a domluví se s ním na dalším
postupu.
Třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelem školy požadovat
omlouvání
každénepřítomnostižákalékařem(od100zameškanýchhodinvpololetí).
Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti
zákonnéhozástupcemůževodůvodněnýchpřípadechuvolnitžákazvyučování:
- vyučující
příslušnéhopředmětunajednuvyučujícíhodinu
- třídní
učitelažna5dnů
- ředitel školy (na doporučení pedagogického rady) na základě písemné žádosti rodičů
na
vícenež5dnů.
Písemná žádost o uvolnění žáka z výuky na dobu delší než 5 dnů musí být podána před
zahájením školního roku. V mimořádných případech pak nejméně 10 pracovních dnů před
započetím nepřítomnosti žáka. Z důvodu ozdravného pobytu (rekreace) bez doporučení lékaře
může být žák uvolněn maximálně na deset dnů příslušného školního roku. Uvolňování v
měsících
záříačervnujemožnépouzevzávažnýchpřípadech.
Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho
zákonného zástupce zcela nebo z části vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní
způsob vzdělávaní žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova
ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře
pro
děti
a dorostneboodbornéholékaře.
Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit
vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka,
nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný
zástupce
je
povinenvytvořitprostanovenévzděláváníindividuálnípodmínky.

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany
před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství
nebo
násilí
3.1
Bezpečnostaochranazdravížáků
a) Žáci jsou povinni se přezouvat do zdravotně nezávadné a z hlediska bezpečnosti

vyhovujícíobuvi,dbátnahygienuzvlášťpředjídlemapopoužitíWC.
b) Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby

neohrozilizdravísvojeani
svýchspolužákůčijinýchosob.
c) Žáci
chodíslušněačistěoblečeniaupraveni.
d) Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým

vedenímbezdozoruučitele.
e) Žák
nenosídoškolypředměty,kterýmibymohlohrozitzdravísvéijiných.
f) Žák
plněrespektujevnitřnířádyodbornýchučebenapracoven.
g) Žák se řídí platnými zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při všech školních

činnostech,jepřísnězakázánohoupatsenažidlích.
h) Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci

i)
j)

k)

l)

m)

řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovými
akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy
tříd, lyžařské kurzy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se
kterýmijsoužácipředemseznámení.
Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto
zařízenía dbajívšechpokynůpracovníkůtohotozařízení.
Při akcích konaných mimo místo, je doprovod na předem určeném místě 15 minut
před dobou shromáždění. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce škola
oznámínejménějedendenpředemzákonnýmzástupcůmžáků.
Při výuce v tělocvičně, v dílnách, na pozemcích, školním hřišti, v laboratoři
zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto prostory dané vnitřním
řádem. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první
vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině
chyběli.Řádyodbornýchučebentvořípřílohuvnitřníhořáduškoly.
Poučení před činnostmi, které se provádějí mimo školní budovu (vycházky, výlety,
lyžařské výcviky, exkurze, branná cvičení, brigády, plavecké výcviky), provede
třídní učitel nebo ten, kdo bude nad dětmi vykonávat dohled. Seznámí je se všemi
pravidly chování, případně zákazy apod. a poučí je o správném vybavení na danou
akci.
Všechnapoučenízaznamenáváučitelv třídníknize.

3.2
Ochranapředsociálněpatologickýmijevy
a) Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek

v areáluškoly.Porušenítohotozákazuseberejakohrubéporušeníškolníhořádu.
b) Projevy násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se

dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným osobám jsou nepřípustné a
jsoupovažoványzahrubýpřestupekprotiřáduškoly.

4.
Podmínkyzacházenís majetkem
školy
ze
strany
žáků
a) Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním

majetkem. Každé poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných
osob hradí v plném rozsahu zákonní zástupci žáka, který poškození způsobil.
V případě,žesenezjistíviník,hradíškoduzákonnízástupcicelétřídy.
b) Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli
nebov kancelářiškoly.
c) Žák nemanipuluje s vybavením odborných pracoven, s uloženými exponáty a
modely.

PRAVIDLA
HODNOCENÍ
PRŮBĚHUAVÝSLEDKŮVZDĚLÁVÁNÍ
A
CHOVÁNÍ
ŽÁKŮ
dle§51zákona
č.
561/2004
Sb.,
o
předškolním,
základním,středním,vyššímodbornémajinémvzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 14 - § 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých
náležitostechplnění
povinné
školní
docházky,
ve
zněnípozdějšíchpředpisů,

1.

Způsobhodnocení
a) průběžné
hodnocení–ústníčipísemnéslovníhodnocení
b) hodnocenín
avysvědčení–slovníhodnocení
c) v 9. třídě (případně dříve při přestupu žáka na jinou školu) je slovní hodnocení dle

požadavků střední školy, na kterou se žák hlásí, převedeno na klasifikaci, a to tak,
že jsou na klasifikaci převedena hodnocení jednotlivých kritérií a z nich učitel
vyvodísouhrnnouznámku;
d) sebehodnocení
žáka
● průběžně (formou práce s chybou, osobním rozhovorem) jako okamžitá zpětná
vazba
● dále (pouze na II. stupni) též formou osobních konzultací za přítomnosti
učitelůa zákonnýchzástupců.

2.

Zásadyhodnocení
učitelsezaměřujevždynaindividualitužáka;
je porovnáván individuální dosažený pokrok s předchozí úrovní ve vztahu
k individuálním možnostem a schopnostem žáka dle předem definovaných kritérií
–hodnotísemírajejichnaplnění;
c) cílem hodnocení je motivovat žáka k dalšímu učení, proto jsou součástí hodnocení
i východiskaprodalšízlepšování;
d) cílem sebehodnocení je naučit žáka sledovat vlastní práci, její kvalitu a intenzitu,
a na základě tohoto pozorování si vytvořit úsudek o vlastních možnostech a
schopnostechv jednotlivýchpředmětech.
a)
b)

3.

Kritériahodnocení
a) Na

prvním stupni základní školy má hodnocení ráz
individuálně-diagnostickýajeadresovánozákonnýmzástupcům.

především

b) Na druhém stupni základní školy má hodnocení ráz formativní, je adresováno

žákoviazakládásenaplněníkritérií.
Rozdělení předmětů na druhém stupni do oblastí se společnými kritérii
hodnocení
Pro účely definice obecných kritérií hodnocení byly předměty seskupeny do
následujícíchoblastí:

a) Jazyk a jazyková komunikace – zahrnuje předměty český jazyk a literatura,
b)
c)
d)
e)
f)
g)

cizíjazyky
Matematikaajejíaplikace
Společensko-vědní oblast – zahrnuje předměty dějepis, zeměpis a informační a
komunikačnítechnologie
Přírodovědnáoblast–
zahrnujepředmětyfyzika,chemie,biologie
Umělecká oblast – zahrnuje předměty výtvarná výchova, hudební výchova,
eurytmie,dramatickávýchova
Tělesnávýchova
Pracovní vyučování – zahrnuje předmět pracovní vyučování včetně dílen a
řemeslnápraktika

Kritériahodnocenínadruhémstupniprojednotlivéoblasti
Pozn.: jednotlivá kritéria nemusí být součástí hodnocení ve všech ročnících II. stupně;
zároveň se předpokládá postupné dosahování nejvyšší úrovně plnění těchto kritérií.
Pokud je kritérium součástí hodnocení, hodnotí se míra jeho splnění s ohledem na
individuálnímožnostižáka.
Ve
všechoblastechžák:
- pracuje
s vlastníchybou
- klade
relevantníotázky
- aktivně
spolupracujes učitelemaspolužáky
- soustředí
sena
práci
- plní
zadanédomácíúkoly
- je
připravenna
vyučování
- respektuje
právaostatních
Ve
všechoblastechkroměumělecké,tělovýchovnéapracovnížák:
- má
kompletníapřehlednézápisyvsešitech
- dbá
naestetickouúroveňsešitůailustrací
- jeho ústní projev je plynulý, má logickou strukturu, užívá vhodné
vyjadřovacíprostředky
- prezentuje samostatně nebo ve skupině zpracované téma za použití
vhodnýchvýrazovýchprostředků,prezentacemárelevantníobsah
- plnohodnotně
seúčastnískupinovépráce
V oblasti Jazyk a jazyková komunikace (zahrnuje předměty český jazyk a
literatura,cizíjazyky)žák:
-

správněužívágramatickéjevy
jeho samostatný písemný projev má logickou strukturu, užívá vhodné
prostředkyvzhledemk zadanémuútvaru

-

rozpoznáváaodlišídůležitéinformacez přečtenéhotextu
shrnehlavnímyšlenkytextučisdělení
splnípodmínkyověřovacíchcvičeníatestů

V oblastiMatematikaajejíaplikacežák:
-

užíváosvojené
učivov novýchsituacích
hledávícezpůsobůřešení
rozpoznáváaodlišídůležitéinformacev zadáníúloh
matematizujereálnésituacenaodpovídajícíúrovni
hledálogickéřešenízadanýchproblémovýchúloh
odhadujevýsledkys přiměřenouodchylkou
ovládáprobranématematickéoperace
aplikujedosaženévědomostiv novýchsituacích
formulujematematickézákonitosti
náčrtyakonstrukcejsoučisté,přesnéaúplné

V oblasti společensko-vědní (zahrnuje předměty dějepis, zeměpis a informační a
komunikačnítechnologie)žák:
-

nalézásouvislostimezipoznanýmiskutečnostmi
projevujepřiměřenouschopnostkauzálníhomyšlení
pracujes různýmizdrojiinformací
shrnehlavnímyšlenkytextučisdělení
přehledně,uceleněastrukturovaněprovádívlastnízápis
orientujesev mapěajinýchmateriálech
samostatnězpracováváreferátynazadanétéma
jehosamostatnýpísemnýprojevmálogickoustrukturu

V
oblastipřírodovědné(zahrnujepředmětyfyzika,chemie,biologie)žák:
-

osvojísizákladnípojmy,zákonyametodypřírodníchvěd
správněpoužíváodbornétermíny
aplikujepoznanépřírodovědnépojmyazákonyv novýchsituacích
projevujepřiměřenouschopnostkauzálníhomyšlení
je schopen analyzovat problém, zdůvodnit řešení a zprostředkovat své
postupyazávěryostatním
přesnědbápokynůučitelepřiprováděnípokusů
z dílčíchpoznatkůdovedevyvoditsprávnýzávěrazobecnit
vyjadřujepodloženýúsudek
přehledně,uceleněastrukturovaněprovádívlastnízápis
pracujes různýmizdrojiinformací

-

shrnehlavnímyšlenkytextučisdělení
samostatnězpracováváreferátynazadanétéma
jehosamostatnýpísemnýprojevmálogickoustrukturu

V oblasti umělecké (zahrnuje předměty výtvarná výchova, hudební výchova,
eurytmie,dramatickávýchova)žák:
-

využíváosvojenýchuměleckýchprostředkůk sebevyjádření
aktivněsezapojujedotvůrčípráceskupiny
dodržujepravidlaaspecificképokynyučitele
spoluvytvářítvůrčíatmosféru
prezentujevýsledkyvlastníčiskupinovéumělecképráce

V oblastiTělesnávýchovažák
-

nosísportovní
úboraobuv
respektujepokynyučitele
dbáobezpečnostsvouispolužáků
řídísepravidly
fairplay
jeaktivnímčlenemtýmu
pomáhás přípravouaúklidemnáčiníanářadí

V oblasti Pracovní vyučování (zahrnuje předmět pracovní vyučování včetně dílen
a
řemeslnápraktika)žák
-

nosípracovníoděv,případněobuvapředepsanépracovnípomůcky
respektujepokynyučitele
dbáobezpečnostsvouispolužáků
pomáhás přípravouaúklidempracovníhoprostoru,náčiníanářadí
používábezpečněaúčinněmateriály,nástrojeavybavení
dodržujevymezenápravidla
přistupuje k výsledkům své pracovní činnosti z hlediska kvality, funkčnosti a
hospodárnosti
dodržujepravidlaochranysvéhozdravíizdravídruhých

naplánuje sám nebo s pomocí učitele dílčí činnosti nutné ke splnění
úkoluastanoví
časnajejichrealizaci

-

pracujepodlenávodu
svůjpostupprůběžněvyhodnocujeamodifikuje
rozpoznákvalitnípráciadobřesplněnýúkol

-

pojmenujepříčinyúspěchuineúspěchuanavrhneúpravy

-

reálněodhadnesvémožnosti
oceníprácidruhých

Dalšíkritériasimůžestanovit
vyučujícídanéhopředmětu.

4.

Celkovéhodnocení
Celkové hodnocení „Prospěl/Prospěla s vyznamenáním“ obdrží žák, který v daném
pololetí splnil všechna požadovaná kritéria slovního hodnocení na výborné úrovni,
prokazoval výjimečnou aktivitu, ve většině předmětů dosáhl výborných výsledků
v oblastiznalostíidovedností.
● Celkové hodnocení „Prospěl/Prospěla“ obdrží žák, který v daném pololetí splnil
požadovanákritériaslovníhohodnocení.
● Celkové hodnocení „Neprospěl/Neprospěla“ obdrží žák, kterému ve druhém pololetí
byla alespoň z jednoho povinného předmětu (s výjimkou předmětů výchovného
zaměření)vyučujícímpředepsánaopravnázkouškaažákjinevykonalúspěšně.
● Celkové hodnocení „Nehodnocen/Nehodnocena“ obdrží žák, není-li možné žáka
hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem na konci prvního pololetí. (Detailní popis zákonného postupu sdělí na
požádánízákonnémuzástupcižákaředitelškoly.)
●

5.
Hodnoceníchování
Chování žáků se hodnotí průběžně rozhovorem, případně výchovným opatřením, tedy
pochvalou nebo kázeňským postihem. Převažujícím rysem celkového hodnocení je pozitivní
motivace. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou (to, jak se chová ke
spolužákům, k učiteli, k okolí i majetku) se hodnotí slovně. Udělená výchovná opatření, popř.
snížený stupeň chování, jsou součástí slovního hodnocení žáka. Vše projednává pedagogická
rada, která doporučí hodnocení řediteli školy. Vždy dochází k setkání s rodiči se snahou o
společné výchovné působení. Přihlíží se k individualitě žáka, důležité je vnitřní pochopení
napomenutí. Rodiče jsou o porušení pravidel slušného chování jejich dítěte vyrozumění
písemnou formou nebo rozhovorem. V případě převodu vysvědčení na klasifikační stupně
dochází
k
převodui hodnoceníchování.
5.1.
Kritériaprojednotlivéstupněklasifikacechování:
Stupeň
1
(velmidobré)
● Žák
uvědoměledodržujepravidlachováníaustanoveníškolníhořáduškoly.
● Méně
závažnýchpřestupkůsedopouštíojediněle.
● Žák
jepřístupnývýchovnémupůsobeníasnažísesvéchybynapravit.
Stupeň 2 a 3 navrhuje třídní učitel a projednává pedagogické grémium za přítomnosti ředitele
školy,
a
tozejménazaopakovanénebodálestupňovanéporušováníškolníhořádu.
Stupeň
2
(uspokojivé)
● žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školního
řádu
● žák se opakovaně dopouští méně závažných přestupků, které narušují výchovně
vzdělávacíčinnostškoly;

žákohrožujebezpečnostazdravísvénebojinýchosob;
Stupeň
3
(neuspokojivé)
● žák se dopouští takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění,
jimižjevážněohroženavýchovanebobezpečnostazdravíjinýchosob;
● žák
narušujehrubýmzpůsobemvýchovněvzdělávacíčinnostškoly
● žák se i přes udělení sníženého hodnocení chování o jeden stupeň nadále dopouští
dalšíchpřestupků.
●

5.2.
Pochvaly
a)
Pochvalatřídníhoučitele
Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních
vyučujících se souhlasem pedagogické rady udělit žákovi pochvalu nebo jiné ocenění za
výrazný
projevškolníiniciativynebo
zadéletrvajícíúspěšnouškolnípráci.
b)
Pochvalapedagogickéradyařediteleškoly
Pedagogická rada může po projednání v pedagogickém grémiu udělit pochvalu nebo jiné
ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo
statečný
čin.
5.3.
Kázeňskáopatření
Dále uvedená kázeňská opatření jsou považována za krajní výchovné řešení, které má však
vždy sloužit k tomu, aby si žák plně uvědomil, kde překročil hranice, které ve společenství
školy
existují.
Škola
očekáváodžáka,žeuvědoměledodržujepravidlachováníaustanoveníškolníhořádu.
Při udělování výchovných opatření jsou přestupky žáka posuzovány individuálně, je brán
ohled na dosavadní chování žáka, na mimořádné okolnosti. Pokud bylo žákovi již uděleno
konkrétní výchovné opatření, pak se při dalším přestupku toto výchovné opatření započítává.
Konkrétní
výchovnáopatřenímajíplatnostvždynajednopololetí.
Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení
žákovi
uložit:
● napomenutí
třídníhoučitele
● důtku
třídníhoučitele
● důtku
řediteleškoly
Napomenutítřídníhoučitele
Uděluje
je
třídníučitelzavážnějšíporušeníškolníhořádužákem,zejménapakza:
● soustavné
nedbaléplněníškolníchpovinností
● neodůvodněné
pozdnípříchodydoškoly
Vhodnou formu napomenutí volí třídní učitel. O udělení napomenutí informuje třídní učitel
písemně
zákonnézástupcežáka.

Důtka
třídníhoučitele
Uděluje
ji
třídníučitelzahrubéporušeníškolníhořádužákem,zejménapakza:
● neomluvenou
nepřítomnostv jednévyučovacíhodině
● hrubé či nebezpečné chování vůči jiným osobám (spolužákům či dospělým)
v prostoráchškolyimimoni.
Třídní učitel neprodleně oznámí návrh na udělení důtky třídního učitele pedagogickému
grémiu
k projednání.
Po projednání pedagogickým grémiem je udělení důtky třídního učitele oznámeno řediteli
školy a zapsáno do žákovské knížky. Zápis musí obsahovat datum udělení, jasné zdůvodnění
a podpis třídního učitele. Zákonný zástupce žáka stvrdí svým podpisem, že byl s touto
skutečností seznámen. Záznam o udělení důtky třídního učitele se zapíše do dokumentace
žáka.
Důtka
řediteleškoly
Důtku ředitele školy uděluje po návrhu třídního učitele ředitel školy po projednání
pedagogickouradou,atozejménaza:
● přistižení
přikouření,požíváníalkoholučidrog;
● opakované nebo stupňované porušení školního řádu žákem, kterému již byla v tomtéž
školnímroceudělenadůtkatřídníhoučitele;
● za jednání, které je výjimečné svou nebezpečností nebo závažností přestupku, je
možné důtku ředitele školy navrhnout i bez předchozího udělení důtky třídního
učitele.
Důtka ředitele školy je zaslána zákonnému zástupci žáka písemně, musí obsahovat jasné
zdůvodněníamusíbýtpodepsánaředitelemškoly.
Originál
důtkyřediteleškolysezakládádodokumentacežáka.
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