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Článek I. 

Úvodní ustanovení 

Školní řád je vydáván dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a to včetně prováděcích 
předpisů, které jsou k provedení zákona vydány (zejména Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním 
vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění). Vydání 
školního řádu upravuje zejména  § 30 a následující školského zákona.  

Základní škola,  Nový Hrádek, okres Náchod (dále jen ZŠ Nový Hrádek) poskytuje základy 
všeobecného vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu v duchu vědeckého poznání v souladu 
se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, 
tělesnou a ekologickou výchovu žáků tak, aby byli žáci motivováni k celoživotnímu učení. 
Prioritní oblasti stanoví školní vzdělávací program.  

ZŠ Nový Hrádek může při svém počtu žáků zabezpečit ve větší míře individuální práci se žáky, 
integraci žáků s menšími poruchami učení, popřípadě se zdravotním postižením menšího rázu.  
Tato specifika školy, která jsou pro místní žáky výhodou (oproti výuce na velkých školách 
s vyšším naplněním tříd), blíže stanoví školní vzdělávací program.  

Článek II. 

Výkon práv a povinností  

Školní řád je závazný pro všechny zúčastněné v procesu vzdělávání na ZŠ Nový Hrádek, tj. pro 
zaměstnance školy, žáky školy a jejich zákonné zástupce. Upravuje vzájemné vztahy 
pedagogických pracovníků/pracovnic (dále jen „učitel“) a žáků/žákyň (dále jen „žáků“), 
vzájemné vztahy mezi žáky, vztahy rodičů ke škole, vztah školy ke společenským organizacím  
a veřejnosti. Žáci jsou povinni respektovat pokyny vyučujících, vychovatelek, dalších 
pracovníků podílejících se na základě pracovního vztahu na zajištění vzdělávacích činností školy 
i ostatních zaměstnanců ZŠ Nový Hrádek, které jsou v souladu se školským zákonem a ostatními 
závaznými přepisy. Základní práva a povinnosti žáků i jejich zákonných zástupců upravují 
obecná ustanovení školského zákona (§ 21 a § 22 školského zákona) a prováděcí předpisy. Bližší 
podrobnosti stanoví na základě místních podmínek a v mezích platných právních předpisů tento 
školní řád. 

Poskytování a ochrana osobních dat je prováděno v souladu ze zákonem  č. 101/2000 Sb. 
o ochraně osobních údajů, v platném znění. S údaji je pracováno zejména ve školní matrice  
a povinné školní dokumentaci. Osobní údaje potřebné k vedení uvedených dokladů oznamují 
zákonní zástupci prostřednictvím svých dětí škole (zpravidla třídnímu učiteli) na začátku 
školního roku. Zejména sdělují: adresu bydliště dítěte, adresu zákonných zástupců (je-li odlišná), 
telefonické spojení do zaměstnání a bydliště (případně i mobilní telefon) a zdravotní pojišťovnu 
dítěte. Bez zbytečného odkladu oznamují všechny změny těchto údajů. Škola využívá data jen 
k zákonem stanoveným účelům.  

A. Práva žáka. 

1. Žák má právo na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor 
však musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého 
občanského soužití. Svůj názor může sdělit třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím, výchovné 
poradkyni, řediteli školy ústně nebo prostřednictvím schránky důvěry, umístěné v přízemí 
budovy školy. Své názory mohou žáci vyjadřovat i prostřednictvím samosprávných orgánů, 
které mohou na škole zakládat. O jejich založení a činnosti informují ředitele školy, 
výsledky jednání s ním projednávají. Tímto není dotčeno jejich právo přímého přístupu 
k učitelům i řediteli. Jmenovaní se budou vždy podněty žáků zabývat a vyhodnocovat je. 

2. Žák má právo na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké 
problémy. Se svými sděleními přichází žák do sborovny zpravidla pouze o hlavní přestávce. 
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3. Žák má právo na vyžádání pomoci vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu, nebo 
potřebuje doplnit své znalosti. Má právo na zvláštní péči v odůvodněných případech – např. 
při onemocnění, zdravotním postižení i v případě mimořádných schopností a talentu. 

4. Žák má právo na ochranu před všemi formami násilného donucování znevažujícími lidskou 
důstojnost, násilím psychickým i fyzickým, ochranu před sexuálním zneužíváním a jinými 
sociálně patologickými jevy  a ochranu před kouřením, kontaktem s omamnými prostředky, 
návykovými látkami, narkotiky a psychotropními látkami. 

5. Žák má právo na život a práci ve zdravém životním prostředí; na účast při akcích 
pořádaných školou- přiměřeně svému věku, zdravotnímu stavu. 

6. Žák má právo na spravedlivé a zdůvodněné hodnocení, na průběžné informování  
o výsledcích svého vzdělávání; pravidla pro hodnocení jsou uvedena v příloze č. 1 „Pravidla 
hodnocení“, která je nedílnou součástí tohoto školního řádu.  

7.  Žák, který dojíždí se souhlasem rodičů z jiných obcí , má právo na uložení cyklistického 
kola v místě školou určeném, za předpokladu, že bude dodržovat povinnosti stanovené 
k ukládání kol.  

B. Povinnosti žáka.  

1. Žák je povinen dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo školu, dbát na 
čistotu a pořádek, pomáhat udržovat pořádek ve škole i v jejím okolí, při každém svém 
počínání mít na paměti nebezpečí úrazu. Žáci jsou povinni chránit své zdraví a zdraví svých 
spolužáků a pracovníků školy; po chodbách a schodištích chodit vpravo; nesmí sedat, či 
dokonce stoupat na okenní parapety, topná tělesa (radiátory, akumulační kamna ...), školní 
lavice. Žáci nesmí otevírat okna bez vědomí učitele nebo dozoru. Každý úraz, poranění či 
nehodu, ale i každý projev násilí nebo šikany  jsou žáci povinni ihned hlásit učitelům. 

2.  Žák je povinen před začátkem vyučování uložit kolo v určeném prostoru za budovou školy  
a dbát pokynů školního dozoru – zpravidla školnice. Kola jsou ukládána do stojanů (žák si 
k němu kolo zamkne) a s sebou vezme odnímatelnou výbavu kola (světlo atd.). Celý prostor 
je v 7:50 uzamčen školnicí.  Výdej kol provedou vyučující. 

2.  Žák nesmí vnášet do školy žádné zdroje otevřeného ohně ani hořlaviny vyšší třídy 
nebezpečnosti než papír; jakékoli ohrožení kouřením či jiným negativním působením 
(alkohol, návykové látky) ihned oznámit vyučujícímu nebo dozoru.  

3. Žák nesmí vnášet do školy elektrická zařízení jakéhokoli druhu; ve škole je možné používat 
pouze elektrická zařízení a spotřebiče, které byly řádně zrevidovány odborně způsobilou 
osobou a na objednávku školy a ve lhůtách určených bezpečnostními předpisy; používání 
elektrických zařízení a spotřebičů je možné pouze pod dohledem dospělých osob, zpravidla 
vyučujících nebo dozoru a podle jejich pokynů; děti samy nesmějí elektrické spotřebiče 
zapínat ani zapojovat do zásuvky elektrického napětí; 

4. Žák je povinen dodržovat zásady slušného chování a dobrého občanského soužití ve škole 
 i mimo školu. Žáci zdraví všechny dospělé osoby jako první pozdravem „Dobrý den“. Ve 
třídě zdraví povstáním na začátku i konci každé hodiny, po příchodu učitele nebo kohokoli 
dospělého; usedají až na pokyn vyučujícího. V budově školy (s výjimkou šaten) se pohybují 
bez čepic a jiných pokrývek hlavy. Žáci dbají všech pokynů učitelů a zaměstnanců školy. 

5. Žák je povinen zdržet se jednání, které by bylo v rozporu s dobrými mravy, nebo dokonce se 
zákony a jinými právními normami. Zejména je u žáků sledováno, zda u nich nedochází 
k pokusům o podvodné jednání. Pokusy o podvodné jednání v rámci výuky řeší okamžitě 
příslušný vyučující (případně dozor). Pokusy o podvodné jednání ve vztahu k výsledkům 
hodnocení a jiná závažná pochybení řeší porada pedagogických pracovníků nebo 
pedagogická rada. Taková jednání (např. úpravy známek, sdělení rodičům apod.) budou 
posuzována jako hrubé porušení školního řádu. 
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6. Žák je povinen docházet do školy řádně a včas; záškoláctví je okamžitě řešeno s přijetím 
příslušných výchovných opatření podle tohoto školního řádu a jeho příloh. Dále je zákonnou 
povinností školy postupovat podle obecně závazných právních předpisů a závazných pokynů 
orgánů sociálně – právní ochrany dětí pověřeného obecního úřadu. Škola je povinna 
informovat tyto orgány o zjištěném záškoláctví (§ 31 – Přestupky na úseku školství  
a výchovy mládeže –  zákona č. 200/1990 Sb., přestupkového zákona). Oznamovací 
povinnost školy je upravena v § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně 
dětí, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je škola povinna oznámit bez zbytečného 
odkladu místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti 
nasvědčující tomu, že se v konkrétním případě jedná o děti, na něž se sociálně-právní 
ochrana zaměřuje. Nadřízený orgán, ministerstvo školství, zmiňované povinnosti školám  
rozšířilo Metodickým pokynem Č;j.: 10 194/2002-14 o povinnost hlášení Policii ČR 
v případech opakovaného záškoláctví. 

7.  Žák je povinen aktivně se účastnit vyučování, avšak nenarušovat nevhodně průběh 
vyučovacích hodin; každý žák je zodpovědný za své studijní výsledky i chování. Žáci jsou 
povinni plnit beze zbytku pracovní a studijní úkoly a příkazy  vyučujících (včetně pokynů 
zastupujících) v celém průběhu výuky a  po celou dobu  pobytu ve škole i na školou 
pořádaných akcích nebo akcích, kterých se jako žáci školy účastní;  v určených termínech 
doložit písemné domácí úkoly, případně jiné zadané práce a osvědčit studium zadané učební 
látky podle pokynů (ústním či písemným projevem, předvedením, přednesem, recitací, 
ukázkou zvládnutí dovedností  apod.). Žáci jsou povinni nechat si vypracovaný úkol 
podepsat od jednoho rodiče, vyžaduje-li tak zadavatel domácího úkolu (je vždy určeno pro 
celý školní rok učitelem zpravidla v první vyučovací hodině nového školního roku 
písemným zápisem do sešitu příslušného předmětu; na prvním stupni určuje v zásadě pro 
všechny předměty třídní učitel). Rodiče nekontrolují správnost úkolu, pouze potvrzují 
vypracování jejich dítětem a mají tak přehled o práci svého dítěte. Opakované neplnění 
povinnosti žáka dokládat podpisem řádné zpracování domácího úkolu  může mít za následek 
přijetí výchovného opatření vůči žákovi za nedbalost.  

8. Žák je povinen v případě nepřítomnosti dokládat písemné omluvenky vystavené jeho 
zákonným zástupcem a v termínech, které ukládá školský zákon, jeho prováděcí předpisy 
 a tento školní řád. Žák je povinen vyžadovat na svých rodičích bezodkladné vypsání 
omluvenky, aby mohl své povinnosti dostát. Nedoložení omluvenky včas bude považováno 
za nedbalost žáka a porušení školního řádu a v případě opakování budou vůči žákovi přijata 
výchovná opatření.  

9. Žáci jsou povinni předkládat svým rodičům okamžitě k seznámení všechna sdělení školy. 
Vyučující, případně dozor, který zajistí zapsání sdělení rodičům, stvrzuje text svým 
podpisem (parafou) a je povinností žáků následující školní den doložit podpisem zákonných 
zástupců jejich seznámení s informací, sdělením. V případě předání sdělení formou 
tiskoviny je zpravidla předáváno dvojí vyhotovení a jedno z nich (potvrzené podpisem 
rodičů o seznámení) je žák rovněž povinen donést následující školní den škole (zpravidla 
třídnímu učiteli nebo zastupujícímu). Pokud žák nepředloží rodičům ihned sdělení školy, 
jedná se o nesplnění povinností podle školního řádu a neinformovanost rodičů je důsledkem 
nesplnění této povinnosti. Při opakovaném zanedbávání této povinnosti ze strany žáka bude 
vůči němu vyvozeno výchovné opatření. 

 Předkládat rodičům k podpisu výsledky svého vzdělávání – zpravidla se jedná o známky 
v žákovské knížce - je žák povinen alespoň 1x týdně. Kontrolu plnění provádějí třídní 
učitelé v individuálním režimu zvoleném pro svou  třídu a v případě neplnění sami realizují 
výchovná opatření. 

10. Žák je povinen nenosit do školy věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo 
ohrožovat mravní výchovu jiných žáků (zejména zbraně a předměty jim podobné, veškerou 
pyrotechniku, ostré předměty apod.). Do školy dále není vhodné nosit cenné předměty 
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(šperky aj.), ani větší obnosy peněz s výjimkou případu, kdy byl žák požádán o jejich 
donesení (např. ze studijních či jiných vážných důvodů, k úhradě apod.). V tomto případě 
však musí být cennosti či hotovost předány ihned po příchodu do školy příslušnému učiteli 
(zpravidla třídnímu učiteli), jinak za jejich ztrátu škola nenese odpovědnost. Pokud zjistí žák 
ztrátu osobní věci, okamžitě ohlásí tuto skutečnost vyučujícímu a třídnímu učiteli. Při 
odchodu na tělesnou výchovu či praktické vyučování nebo při plnění úkolů, které vyplývají 
z učebního procesu, ukládají žáci peníze nebo cennější předměty u příslušného vyučujícího. 
Je nepřípustné zanechávat peníze v šatnách či ve třídách. 

11. Žák je povinen mít ve škole vždy vypnutý mobilní telefon, pokud se souhlasem zákonných 
zástupců tento telefon do školy nosí. Telefon musí být po celou dobu přítomnosti ve škole 
uložen vypnutý ve školní aktovce, batohu apod.  Pokud žák potřebuje telefon použít, zapíná 
ho v době mimo výuku a jedině  s vědomím dozoru a na nezbytně nutnou dobu ke 
komunikaci se zákonnými zástupci, výjimečně s jinými osobami. Je zakázáno ve škole 
používat telefon či další zařízení ke zhotovování záznamu obrazu i zvuku bez 
jednoznačného  souhlasu vyučujícího nebo dozoru. Porušení tohoto zákazu bude 
považováno za hrubé porušení školního řádu a bude sledováno, zda se nejedná o skryté 
projevy šikany se všemi důsledky. Rovněž je zakázáno používat tato zařízení k přenosu 
informací mezi žáky v průběhu výuky, zejména při ověřování vědomostí. Takové jednání 
bude mít za následek okamžité odebrání práce a její negativní hodnocení. Žák je povinen na 
výzvu vyučujícího nebo dozoru uvedená komunikační či fotografická zařízení vypnout  
a uložit do školní aktovky, batohu apod. Odmítnutí nebo zbytečné zdržování bude 
považováno za porušení školního řádu. V případech, kdy by neuposlechnutím byla ohrožena 
výuka, ohrožena práva žáka nebo pracovníka školy na ochranu soukromí, nebo by bylo toto 
soukromí chráněné zákonem jinak narušováno, je povinností vyučujícího nebo dozoru 
zasáhnout. Zpravidla budou telefon či jiná zařízení odebrána jako důkazní předměty  
a o tomto neprodleně zpraveni rodiče, kteří budou zároveň vyzváni k dostavení se do školy. 
Škola nenese odpovědnost za případnou ztrátu či poškození  mobilního telefonu, neboť se 
nejedná o předmět nezbytný k výuce. 

12. Návštěva večerních kulturních představení a jiných zábavných  akcí (diskotéky apod.) nesmí 
mít negativní vliv na žákovu přípravu do školy a školní práci  - škola sleduje tyto 
skutečnosti  a v případě zjištění negativních vlivů jedná s rodiči. 

13. Žák je povinen pomáhat slabším, postiženým i dalším spoluobčanům (např. uvolnit místo 
 k sezení v dopravním prostředku). 

14. Žák je povinen dodržovat povinnosti řádného zacházení se školním majetkem, jak je 
uvedeno zde a podrobně  v dalších částech  školním řádu. 

15. Řídit se při pobytu ve školní družině (ŠD) bez výjimky Vnitřním řádem ŠD ZŠ N. Hrádek. 

16. Žáci školy jsou povinni seznamovat se  školním řádem a dalšími vnitřními předpisy školy,  
a to zejména při poučeních prováděných pracovníky školy. Po každém provedeném poučení 
je žákům předložen dokument, na kterém žáci svým podpisem stvrzují, že byli  poučeni  
(o rizicích, zásadách chování, jednání, pravidlech apod.), že poučení porozuměli a jsou si 
vědomi důsledků, které by mohlo mít nerespektování  projednaných zásad chování, jednání 
nebo porušení pravidel chování či konání anebo nerespektování vysvětlených a sdělených 
rizik.  

Žákům se přísně zakazuje přechovávání, distribuce a zneužívání omamných prostředků, 
návykových látek, narkotik a psychotropních látek, kouření a požívání alkoholu! 

C. Zákonní zástupci žáků, rodiče dětí, mají prvotní nezastupitelnou rodičovskou odpovědnost 
za své potomky a jejich konání a chování vyplývající ze zákona o rodině. Ve vztahu ke škole 
mají práva a povinnosti vyplývající ze školského zákona a prováděcích předpisů, které 
v jejich mezích upravuje školní řád: 
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1. V rámci zajišťování pravidelné docházky dětí do školy i školského zařízení a vedení její 
průkazné evidence jsou zákonní zástupci dítěte povinni omluvit nepřítomnost žáka ve škole. 
Omluvu provádějí zpravidla v průběhu dne, kdy taková neplánovaná nepřítomnost začala, 
nejpozději v první pracovní den bezprostředně následující po vzniku nepřítomnosti (prvotní 
omluva je možná písemně, osobně, telefonicky). Jako omluvená nepřítomnost bude 
v konečném hodnocení započtena pouze písemně omluvená nepřítomnost, proto nejpozději 
při návratu žáka do školy je povinností zákonných zástupců doložit písemnou omluvu, a to 
v omluvném listu (součást žákovské knížky, zápisníku prvňáčka apod.). Sdělení rodičů 
(omluvenka) povinně obsahuje celkové časové rozpětí omlouvané nepřítomnosti, vážný 
důvod nepřítomnosti (nemoc, lékařské vyšetření, ošetření, blíže popsané jiné vážné důvody) 
a vlastnoruční podpis zákonného zástupce dítěte. Omluvenka rodičů může být nahrazena 
potvrzením lékaře při nepřítomnosti ze zdravotních důvodů. Tuto omluvenku předkládá žák 
první den při návratu do školy po nepřítomnosti svému třídnímu učiteli. 

2. Zákonní zástupci dětí mají právo požádat o uvolnění žáka z vyučování, nemůže-li se žák 
účastnit vyučování z důvodů předem známých, toto  je však nutno provést písemně. Zároveň 
mají povinnost písemně sdělit předem známou nepřítomnost z vážných objektivních důvodů 
(např. při předem známém termínu vyšetření lékařem, ošetření zubním lékařem apod.). 
Uvolňování žáků ze školního vyučování je tedy možné pouze po předchozím schválení 
písemné žádosti (oznámení) zákonných zástupců dítěte. Na jednu vyučovací hodinu může 
uvolnit vyučující učitel, na více vyučovacích hodin v rámci jednoho dne, na celý den  
a výjimečně na celé dva dny může třídní učitel. Při požadavku na uvolnění na více než dva 
školní dny předkládají zdůvodněnou žádost zákonní zástupci žáka řediteli školy. 

3. Pokud rodiče požadují uvolnění dítěte z vážných (zejména zdravotních) důvodů z výuky 
v průběhu dne a jeho samostatný odchod ze školy, musí být toto výslovně uvedeno na 
žádosti o uvolnění. Pro tyto účely škola předává rodičům tiskopis, ve kterém žádají  
o uvolnění dítěte na svou vlastní odpovědnost (příloha: Žádost o uvolnění dítěte z části 
výuky v jednom dni). Rodiče jsou vždy povinni uvést konkrétní důvod nepřítomnosti dítěte 
a škola má povinnost zvážit, zda se jedná o důvod zakládající nárok na uvolnění z výuky. 
Žák nemůže být uvolněn, pokud lze rodiči zamýšlenou věc provést tak, aby nezasáhla do 
vyučování. Při posuzování oprávněnosti nároku na uvolnění je vždy přihlíženo k uvedené 
podmínce a je hodnocena i míra snahy žáka o doplnění zameškané látky.   

4 Rodiče jsou povinni dostavit se osobně pro dítě, které bylo stiženo nevolností nebo kterému 
se stal úraz. Děti nemohou odcházet v takových případech domů samy, a to ani na základě 
telefonického souhlasu nebo žádosti rodičů. Na základě telefonické dohody je pouze možné 
předat dítě rodičem určené jiné dospělé osobě. 

5. Zákonní zástupci dítěte mají ze zákona povinnost informovat školu o všech závažných 
skutečnostech týkajících se žáka (zdravotní, osobní údaje a jejich změny, jiné závažné 
skutečnosti). Informovat je možné písemně nebo osobně. V případě osobního jednání je 
zpravidla o takovém oznámení učiněn písemný záznam( učitelem nebo ředitelem školy), 
který je opatřen vlastnoručními podpisy jednajících. 

6. Zákonní zástupci dítěte mají právo i povinnost osobně se zúčastnit projednání závažných 
otázek týkajících se vzdělávání dítěte; rozhodnutí o závažnosti otázek týkajících se 
vzdělávání a vyplývající nutné osobní účasti zákonných zástupců na projednání těchto 
otázek je v kompetenci ředitele školy, který poté  zákonné zástupce  k účasti vyzývá. 
V případě rozhodnutí o nezbytné osobní účasti zákonných zástupců budou tito vyzváni 
písemně nebo osobně. Neúčast bude řešena ve spolupráci školy a orgánů sociálně právní 
ochrany dětí. 

7. Zákonní zástupci mohou uplatnit svá práva na informace o svých dětech, nesmí však 
narušovat výuku. Poskytování informací se standardně děje na třídních schůzkách, 
konzultačních dnech, jsou možné i individuální konzultace s vyučujícími nebo třídními 
učiteli anebo s ředitelem školy po předchozí domluvě. Svá práva mohou rovněž uplatňovat 
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prostřednictvím školské rady, do které mohou volit i být voleni podle příslušných předpisů 
zřizovatele školy. Svá práva mohou rodiče uplatňovat i prostřednictvím Sdružení rodičů  
a přátel školy při ZŠ Nový Hrádek, jeho schůzek a orgánů. Schůzky se konají minimálně 
čtyřikrát za školní rok formou třídních schůzek nebo konzultačních dnů. Práci orgánů tohoto 
sdružení upravují vlastní stanovy sdružení. 

8. Další formy spolupráce školy a rodičů jsou možné prostřednictvím společenských 
organizací a jiných sdružení. Škola například  spolupracuje s TJ SOKOL Nový Hrádek 
(pronájem sportovních zařízení, pomoc při organizaci lyžařských kurzů). Spolupráce 
s dalšími subjekty bude průběžně začleňována do školního vzdělávacího programu. 

Článek III. 

Provoz a vnitřní režim školy 

1. Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Na vyučovací hodiny přichází včas, 
aby si stačil nachystat potřebné pomůcky,  a řádně připraven. 

2. Školní budova je otevřena od 6:00 hodin pro žáky navštěvující ŠD, od 7:30 hodin pro ostatní 
žáky. Uzavírá se v 15:15 hodin. 

3. Příchod do budovy je určeným vchodem pro žáky (vchod v novější části budovy). Po 
příchodu do školy se žáci přezouvají v šatnách, kde si odkládají i svrchní oděv. V šatnách se 
zdržují jen po dobu nezbytnou k přezutí (převlečení) a odcházejí do určených učeben. 
Učebny se otevírají v 7:30 hodin. Šatny uzamyká školnice v 8:00 hodin. 

4. O přestávkách žáci posvačí ve třídách a potom se mohou zdržovat volně na chodbách. 

Není dovolen vstup do šaten! Během přestávky určené služby přicházejí pro pomůcky dle 
pokynů vyučujících. Do odborných učeben, tělocvičny, dílny přecházejí žáci ukázněně jen 
za doprovodu učitele. Třída je po dobu nepřítomnosti žáků uzamčena, žáci zde nesmí 
zůstávat bez dozoru. 

Při pohybu po škole dbají žáci bezpečnosti, k cestě za nákupem nápojů a občerstvení do 
suterénu školy  používají pouze schodiště proti služebnímu vchodu (vchod do historické 
budovy), při cestě do šaten naopak používají pouze schodiště v přístavbě školy. Průchod 
kolem školních dílen a spojovacími dveřmi u šaten 1. stupně je zakázán. 

Je závazně stanoveno používání toalet  žáky pro I. a II. stupeň. Chlapci 1. stupně používají 
pouze toalety chlapců v přízemí historické části budovy; dívky 1. stupně používají pouze   
toalety dívek v přízemí přístavby. Chlapci 2. stupně používají pouze toalety chlapců 
 v 1. poschodí historické budovy; dívky 2. stupně používají pouze toalety dívek  
v 1. poschodí historické části budovy. Rozdělení je stanoveno s ohledem na věkové 
zvláštnosti a s ohledem na různé projevy dětí v předpubertálním a pubertálním období.  

5. Po ukončení vyučování a po úklidu třídy podle zavedených postupů a pokynů třídního 
učitele nebo posledního vyučujícího odvede vyučující žáky do šatny. 

6. Bez souhlasu pedagogického dozoru žáci nesmějí opouštět školní areál. 

7. Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu přivolaných rodičů 
nebo jiné dospělé osoby. 

8. Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, opustí školu ihned po skončení vyučování. Žáci, 
kteří se stravují ve školní jídelně, se řídí pokyny učitelů a pracovníků jídelny. Přechod žáků 
do školní jídelny spadá do mezičasu mezi první a druhou částí vyučování, kdy žáci nejsou 
ve škole a pod dozorem učitelů. Přesto škola z vlastní vůle zajišťuje pro přesun žáků  1. až  
4. třídy doprovod dospělých, jak je podrobně rozvedeno v bodě 12 tohoto článku.  

9. V  mezičase mezi první a druhou částí vyučování žáci opustí školu. Na odpolední vyučování 
nastupují nejdříve 15 minut před zahájením odpoledního vyučování. V mezičase mezi první 
a druhou částí vyučování není vykonáván pedagogický dozor (žáci nejsou přítomni ve škole) 
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s výjimkou doby, kdy žáci opět vstupují do školy, aby se připravili na druhou část 
vyučování. 

10. Rozpis vyučovacích hodin: 

I. stupeň II. stupeň

1. hodina 7:50 - 8:35 1. hodina 7:50 - 8:35

2. hodina 8:45 - 9:30 2. hodina 8:45 - 9:30

3. hodina 9:45 - 10:30 3. hodina 9:45 - 10:30

4. hodina 10:40 - 11:25 4. hodina 10:40 - 11:25

  Mezičas (11:25 - 12:25) 5. hodina 11:35 - 12:20

5. hodina 12:25 - 13:10  Mezičas (12:20 - 13:20)

6. hodina 13:20 - 14:05 6. hodina 13:20 - 14:05

7. hodina 14:15 - 15:00
 

11. Rozpis dozorů je stanovován současně s rozvrhem hodin a je pro učitele závazný. Rozpis 
dozorů je přístupný ve všech podlažích školy a slouží k orientaci žákům pro případ potřeby 
pomoci dospělého nebo jednání s učiteli. 

12. Pedagogický dozor určený rozpisem nebo uložený jednotlivě  ředitelem školy je vykonáván 
aktivně. Při dozoru (dohledu) dozorující pracovník soustavně pozorně monitoruje chování a 
činnost žáků s cílem zamezit všem negativním projevům v chování a jednání dětí ve škole 
nebo na školou pořádaných akcích. 

Smyslem dozoru je zejména vést žáky k důslednému plnění svých povinností a dodržování 
školního řádu. Rozpis dozorů je stanoven zejména pro školní budovu. V případě potřeby 
nebo při zařazení dalších činností je přiměřeně vykonáván i na pozemku,  který škola 
využívá s vědomím obce ke své výchovné a vzdělávací činnosti (přilehlá zahrada, hřiště); ve 
školní jídelně se předpokládá spoluúčast přítomného učitele na zjednání nápravy při 
porušování pravidel občanského soužití, které značným způsobem vybočuje z obecných 
 etických norem.  

Rozpis dozorů stanoví i dozor nad dětmi 1. stupně při jejich cestě do školní jídelny  
a dozor nad dětmi, které se organizovaně vrací do školy (děti zapsané do školní družiny). 
Tento dozor je stanovován nejen vzhledem k nízkému věku dětí a zvláštnosti režimu 
stravování (probíhá mimo vlastní školní budovu). K zajištění bezpečnosti škole svěřených 
dětí  je třeba zajistit kontinuitu dohledu v rozmezí výuky i  školní družiny. Z uvedených 
důvodů je stanovován rozpis dozorů podle tabulky, která je nedílnou součástí  tohoto 
dodatku.  

Po dohodě s rodiči lze žáky 5. třídy začlenit do režimu II. stupně, tj. samostatné odchody na 
oběd (do školní družiny). Obdobně platí pro žáky II. stupně a jejich odchod z oběda do 
školní družiny. 

Dozor může vykonávat pedagogický pracovník či jiná osoba k tomu pověřená ředitelem 
školy. 

Článek IV. 

Bezpečnost a ochrana zdraví, evidence úrazů 

1. Žáci jsou povinni dodržovat  platné předpisy  BOZP, PO, CO (zejména Příkaz 2/2007 
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, vydaný ředitelem školy s účinností k 1. lednu 
2007), svým chováním předcházet úrazům, jak je uvedeno v Článku II, části B., bodu 1. 
Poučení a proškolení provádí škola vždy na počátku školního roku a opakovaně během roku 
(pravidelně v pololetí a dále  při mimořádných příležitostech -  soutěžích a aktivitách 
sportovního, pracovního i jiného rázu). O provedených poučeních jsou sepsány záznamy 
s uvedením druhu a konkrétního obsahu poučení a podpisy poučujícího i poučovaných. 
V případě nepřítomnosti žáka v době provádění hromadného poučení, je žák poučen 
samostatně ihned první den po příchodu do školy a rovněž potvrzuje poučení svým 
podpisem. 
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2. Každý úraz (i sebemenší poranění) je žák povinen neprodleně ohlásit vyučujícímu nebo 
dozorujícímu učiteli, jak je uvedeno v Článku II, části B., bodu 1. Učitel zjistí vážnost 
poranění a poskytne první pomoc. Podle závažnosti poranění konzultuje se zdravotníkem 
školy a vždy informuje ředitele a třídního učitele. Zajistí lékařskou pomoc (přivolání, odvoz 
postiženého, doprovod dospělé osoby, oznámení zákonným zástupcům a vyžádání převzetí 
dítěte). 

3. S problémy v oblastech diskriminace, fyzického násilí, násilného donucování znevažujícího 
lidskou důstojnost, sexuálním obtěžováním či zneužíváním, s nebezpečími z kontaktu 
s omamnými prostředky, návykovými látkami, narkotiky a psychotropními látkami či jinými 
drogami se žáci mohou obrátit na kteréhokoli pedagogického pracovníka. Věcně příslušní 
k řešení jsou výchovný poradce a školní metodik prevence, jejich působnost a činnosti blíže 
upravují samostatné dokumenty ZŠ Nový Hrádek (Směrnice a Příkazy ředitele). Tím není 
dotčeno právo žáka jednat přímo s pedagogem, ke kterému má nejblíže či největší důvěru. 

4. Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým 
vedením a rovněž přechovávání, distribuce a zneužívání omamných prostředků, návykových 
látek, narkotik a psychotropních látek, kouření a požívání alkoholu, jak je uvedeno v Článku 
II, a celé části B. tohoto školního řádu 

5. Poučení o bezpečnosti provádí na začátku školního roku a opakovaně v pololetí třídní učitel, 
který seznámí žáky zejména se školním řádem, Příkazem ředitele č. 2/2007, se zásadami 
bezpečného chování v areálu školy i mimo něj, se zákazem přinášet do školy věci, které 
nesouvisejí s vyučováním, s postupem při úrazech, s nebezpečím vzniku požáru  
a s postupem v případě požáru. 

6. Speciální poučení na počátku první hodiny ve školním roce provádějí vyučující předmětů 
fyziky, chemie, pracovního vyučování (pracovní výchovy), tělesné výchovy a volitelných 
předmětů s důrazem na konkrétní hrozící nebezpečí v těchto jednotlivých předmětech. 
Vnitřní řády odborných  učeben a dalších pracovišť jsou přílohami školního řádu. Chybějící 
žáci jsou poučeni ihned po příchodu do školy.  

7. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy (vycházky, 
výlety, exkurze, branná cvičení apod.) se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny 
doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí 
 o dodržování bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, školy v přírodě, 
plavecký výcvik platí další zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem 
seznámeni. Při pobytu žáků v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu 
příslušného zařízení nebo jeho části a dbají pokynů pracovníků zařízení. 

8. Před prázdninami je prováděno poučení (zpravidla třídními učiteli), které je přizpůsobeno 
věku dětí a zaměřeno na varování před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, jiných 
omamných látek, setkání s cizími lidmi, nebezpečí z nálezů neznámých předmětů, 
nevybuchlé munice, manipulace s takovými předměty, ale i na upozornění možného 
přecenění vlastních sil, varuje se před koupáním na neznámých místech,  podnikáním 
nebezpečných vrcholových výstupů, vstupů do podzemních prostor  apod. 

9. Učitelé, pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovní smlouvou,  pracovní 
náplní  a úkoly ředitele školy  vykonávat kvalitní dohled nad žáky a to jednak dozorem 
podle Článku III. bodu 11. tohoto školního řádu, jednak soustavným sledováním  
a případným napravováním chování žáků v celém průběhu výchovně vzdělávacího procesu, 
ale i při jiném zjištění konání, které je v rozporu s pravidly slušného chování a dobrého 
občanského soužití. Školní metodik prevence spolupracuje s ostatními pedagogickými 
pracovníky na vytváření prostředí eliminujícího nebezpečí vzniku negativních projevů 
chování a jednání žáků v době vyučování i po jeho skončení.  Školní metodik prevence 
spolupracuje na základě pověření ředitele i s dalšími institucemi sociálně právní ochrany 
dětí a škola jako instituce, jejímž posláním je mimo jiné  přispívat i k vytváření morálního 
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profilu žáků, bude v případě potřeby vstupovat do jednání s dalšími institucemi při 
zaznamenání negativních projevů, ať již z hlediska možných přestupků či trestných činů 
v době vyučování i mimo vyučování.  

10. O všech poučeních podle předchozích bodů jsou vyhotovovány záznamy zakládané 
v dokumentaci ředitelství školy. 

11. Evidence úrazů: 

• drobné úrazy se evidují v evidenčním sešitu zdravotníka uloženém ve sborovně školy; 

• kniha úrazů je uložena v ředitelně školy, ředitel školy provádí zápis úrazů  v souladu 
s Vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění;  

• záznam o úrazu vyhotovuje v případech vážnějšího zranění (následná nepřítomnost, smrt 
dítěte) rovněž ředitel školy v souladu s Vyhláškou č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, 
žáků a studentů, v platném znění; 

• hlášení úrazu zasílá ředitel školy zákonnému zástupci žáka, zřizovateli školy, zdravotní 
pojišťovně žáka, České pojišťovně a. s., příslušnému Inspektorátu České školní inspekce 
případně i příslušnému útvaru Policie České republiky.  

Článek V. 

Zacházení s majetkem školy  

1. Žák je povinen udržovat v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení třídy, školy a také ty, 
které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou; šetrně zachází s učebnicemi i ostatním 
školním majetkem; odpovídá za čistotu svého pracovního místa a jeho okolí; před odchodem 
ze školy si ho vždy uklidí podle pokynů učitele.  

2. Určené služby stírají tabuli, uklízí  prostor kolem tabule, případně další dle pokynů učitele. 

3.  Žák odpovídá za svěřené dokumenty školy (např. žákovská knížka) a je povinen nejen 
nahradit zničené či ztracené dokumenty, ale může vůči němu být z takových důvodů  přijato 
výchovné opatření, protože se jedná o porušení školního řádu. Opatření může být přijato při 
úmyslném nesprávném počínání, ale i při zničení či ztrátě z nedbalosti. Vyhodnocení 
závažnosti porušení školního řádu a vyplývajícího stupně přijímaného opatření provede 
škola zejména podle průběžného sledování úrovně žákovy péče o svěřenou dokumentaci 
 a školní majetek. 

4. Žákům je zakázáno sedat a stoupat na školní lavice, akumulační kamna a radiátory 
ústředního topení, okenní parapety apod. a rovněž jakékoli jiné konání, které by mohlo 
školní inventář poškodit. 

5. K jednoznačnému určení odpovědnosti za používaný školní inventář a majetek jsou 
stanoveny zasedací pořádky, případně přidělen konkrétní inventář k osobnímu používání.  
Povinností každého žáka je při zjištění poškození svěřeného inventáře, zapůjčeného majetku 
školy (včetně lavic a židlí) toto okamžitě hlásit dozoru či vyučujícímu. 

6. Žáci školy obdrží dle možností školního rozpočtu k osobnímu užívání osobní skříňky 
s možností uzamčení. Inventář, ale i zámky a klíče zůstávají majetkem školy a jsou žákům 
předány proti finanční záloze, která bude použita  k úhradě opravy (nákupu nového)  zámku 
(klíče) v případě ztráty nebo zničení. 

7. Žáci jsou povinni účastnit se šetření o případném poškození majetku školy a poskytovat 
pravdivé a úplné informace. Při prokázání neposkytnutí informací nebo jejich zkreslení  
bude přijato výchovné opatření pro porušení školního řádu. 

8. Poškození majetku školy žákem bude projednáno s jeho zákonnými zástupci a bude přijato 
výchovné opatření. Za úmyslné poškození majetku školy nebo škodu z nedbalosti bude 
vyžadována odpovídající náhrada. Tato povinnost náhrady vyplývá z obecně závazných 
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předpisů, zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Konkrétně Část šestá, Hlava druhá – 
Obecná odpovědnost a Případy zvláštní odpovědnosti. V souladu s těmito ustanoveními jsou 
žáci opakovaně poučeni o odpovědnosti za své jednání a toto poučení je písemně 
zaznamenáváno a zakládáno v dokumentaci školy. 

Článek VI. 

Výchovná opatření 

1. Pochvaly a jiná ocenění jsou udělovány v souladu s platnými ustanoveními Vyhlášky  
č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní 
docházky. V případě udílení věcného ocenění je návrh předem projednáván navrhovatelem 
s ředitelem školy; 

2. Napomenutí a důtky jsou udělovány v souladu s platnými ustanoveními Vyhlášky č. 48/2005 
Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Při 
rozhodování o stupni těchto výchovných opatření bude přihlédnuto v prvé řadě k možnému 
ohrožení života, zdraví, společenské nebezpečnosti jednání, narušení morálních a etických 
principů ve smyslu zásad a cílů vzdělávání stanovených školským zákonem. Rovněž bude 
posuzován konkrétní čin v kontextu s předchozím jednáním a chováním žáka a bude 
přihlédnuto ke snaze o nápravu negativního jednání. Alternativní výčet  porušení školního 
řádu a odpovídajících výchovných opatření je součástí přílohy č. 1 „Pravidla hodnocení“; 

3. V souladu s povinností prokazatelného projednání výchovných opatření s žáky a zákonnými 
zástupci žáků bude zpravidla vedeno osobní jednání s těmito stranami a pořízen zápis, 
proveden záznam v dokumentech žáka a seznámení stvrzeno podpisy žáka a zákonných 
zástupců, případně bude zasláno formou sdělení do vlastních rukou. 

Článek VII. 

Zrušovací ustanovení 

Tímto „Školním řádem Základní školy, Nový Hrádek, okres Náchod“ se ruší „Školní řád 
Základní školy, Nový Hrádek, okres Náchod“ z 31. srpna. 2005. 

Článek VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Školní řád je normou doplňující a upřesňující průběh procesu vzdělávání a výchovy, není však 
vyčerpávajícím ani konečným výčtem všech povinností, práv nebo situací. Všechny další 
situace a případy budou řešeny s přihlédnutím k jejich charakteru, závažnosti a možným nebo 
skutečným následkům. Nové situace budou řešeny podle obdobných ustanovení tohoto 
školního řádu, obecně vžitých společenských norem  a obecně závazných právních předpisů. 

2. Školní řád Základní školy Nový Hrádek byl projednán pedagogickou radou dne 19. dubna 
2007. 

3. Školní řád Základní školy Nový Hrádek nabývá účinnosti dnem 1. září 2007. 

 
V Novém Hrádku dne 19. dubna  2007. 
 Mgr. Josef  Petera v. r. 
 ředitel ZŠ Nový Hrádek 
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ÁVRATKA – ŠKOLÍ ŘÁD Základní školy, ový Hrádek, okres áchod 

 
Školní řád se podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, stává schválením školskou 
radou zřízenou zřizovatelem školy (Městys Nový Hrádek) právně závazným dokumentem a jeho 
úplné plnění je povinností všech účastníků vzdělávání v příspěvkové organizaci – základní škole. 
 
Zákonní zástupci dítěte (příjmení, jméno hůlkovým písmem):  
 
........................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................... 
 
potvrzují svými podpisy, že převzali Školní řád Základní školy, Nový Hrádek, okres Náchod ze 
dne 19. dubna 2007, odsouhlasený školskou radou na jejím řádném jednání dne 16. června 2007 
a jsou si vědomi svých práv a povinností zákonných zástupců školou povinného dítěte. 
 
 
Datum: 
 
 
Podpisy:  ..................................................... .......................................................... 
 
 


