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Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 
Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY, NOVÝ HRÁDEK, OKRES NÁCHOD 

DODATEK ČÍSLO 1 

I.  V Článku II. Výkon práv a povinností, část B.  Povinnosti žáka se na konec bodu 9. doplňuje 

text: 

Ţákovské kníţky nosí ţáci do školy kaţdý den, zapomenutí ţákovské kníţky hlásí před začátkem 

vyučování nebo nejpozději v 8:40 (1. přestávka) třídnímu učiteli, který vede evidenci. Třídnímu učiteli 

hlásí ihned rovněţ ztrátu ţákovské kníţky. Ţákovská kníţka je úřední dokument, kterým jsou rodičům 

sdělována závaţná sdělení, její zničení nebo ztráta jsou proto hodnoceny jako zvlášť hrubé porušení 

školního řádu a proto bude udělována důtka ředitele školy.  Zápis o kontrole ţákovských kníţek 

třídním učitelem je prováděn zejména při tzv. třídnických hodinách. Třídnické hodiny škola, 

respektive třídní učitel organizuje v návaznosti na rozvrh hodin výuky, ale i mimořádně podle 

závaţnosti řešených otázek výchovy a vzdělávání. Třídnické hodiny jsou evidovány v třídní knize 

včetně záznamů o docházce. Účast je pro ţáky povinná.  

II. Na konci Článku II. Výkon práv a povinností se doplňuje: 

D. Společná ustanovení pro školu, žáky a zákonné zástupce dětí. 

1. Škola přijme opatření, aby ţák, který bude zvlášť hrubým způsobem narušovat výuku, dostal 

samostatný úkol (který nemusí přímo souviset s předmětem výuky), tím bude zamezeno rušení 

ostatních spoluţáků. Učivo bude ţákem doplněno při samostatné práci ve škole mimo rozvrh 

vyučovacích hodin. Doplnění zajistí učitel vyučující v narušené hodině. Ten se spojí s rodiči 

ohledně dne a času uskutečnění (zpravidla v následujícím dni, ale v případě dohody lze i tentýţ 

den). 

2. K dosaţení vhodného chování dětí budou škola i rodiče společně působit na děti s cílem pochopení 

norem slušného chování a dosaţení vzájemné tolerance mezi ţáky. V případech nevhodného a 

hrubého chování bude škola kontaktovat rodiče za účelem sjednání schůzky a to okamţitě 

telefonicky nebo na e-mail rodičů. 

3. Pro zvýšení bezpečnosti dětí spolupracují škola i rodiče v zamezení výskytu předmětů ve škole 

neţádoucích (noţe, zdroje otevřeného ohně apod.) nebo nadbytečných  (fotoaparáty, videokamery 

apod.). Ostatní předměty (mp3, mp4...) jsou na zváţení rodičů, škola však bude vyţadovat jejich 

vypnutí v době výuky (obdobně jako mobilní telefony a obdobná komunikační zařízení či jiná 

zařízení k reprodukci nebo záznamu obrazu či zvuku). 

4. Škola můţe za úplatu zajistit kopírování zápisů za dobu nemoci, aby nemuselo být učivo 

dopisováno. Ţák si však musí sám přinést originál ke kopírování (od jiného spoluţáka). Pokud by 

vznikly potíţe se získáním originálu, obrátí se ţák neprodleně na vyučujícího a ten zajistí nápravu 

nebo předá ţákovi sám vytištěný text k opsání 

5. Všechny podněty a informace je třeba řešit ihned po zjištění. K tomuto slouţí moţnost osobního 

kontaktu (rodiči anebo dětmi) s výchovnou poradkyní, třídními učiteli, ředitelem školy. Podle 

harmonogramu konzultací dohodnutých s Občanským sdruţením rodičů a přátel dětí a školy vţdy 

při zahájení školního roku, lze řešit všechny otázky i v těchto dnech . (Další termíny lze po 

telefonické dohodě).   

6. V případě jakéhokoli neúspěchu v poţadavku dětí nebo rodičů vůči učiteli na zjednání nápravy 

stavu, kdy je dítě obtěţováno jiným, je třeba se ihned obrátit na ředitele školy. Ţádný problém 

dítěte nesmí zůstat nevyslyšen nebo být neurčitě odloţen anebo být poškozený odkázán jinam, či 

dokonce ponecháno řešení na samotném postiţeném dítěti. 
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III. Na konci Článku III.  Provoz a vnitřní režim školy se doplňuje: 

13. Zvonek a domácí telefon jsou určeny pro provoz školní druţiny ráno a pak pro výjimečné případy, 

kdy během vyučování do školy přijde návštěva, poštovní zásilka, ţák od lékaře apod. Zvonek není 

určen k domáhání se vstupu do školy ţáky před časem určeném pro přístup do školy podle rozpisu 

uvedeném ve školním řádů a v rozpise dozorů.  

Z důvodu zajištění bezpečnosti věcí ţáků v šatnách a k zamezení vstupu cizích osob do školy platí 

následující pravidla: 

- Zvonek je pouţíván zejména cizími osobami;  ţáky školy jen pokud by škola byla zavřena po 

7:30  (zavřena je vţdy od 8:00 do 11:25) nebo po 13:05 (uzavřena je vţdy od 13:20 do 15:00) a po 

15:15. 

- Po spojení domácím telefonem se osoba (ţák) ţádající o vstup do školy představí celým jménem 

(tj. i příjmením) a uvede důvod proč chce vstoupit do školy a jestli je sám, nebo s ním chtějí 

vstoupit další. Kdo se řádně nepředstaví, nebude do školy vpuštěn. 

- Po otevření dálkovým ovládáním a vstupu do školy se ţák dostaví k tomu, kdo mu otevřel 

(druţina nebo účetní nebo ředitel) a potvrdí, zda vstoupil sám nebo s dalšími osobami. Pokud zatají 

vstup dalších osob vystavuje se nebezpečí přijetí odpovědnosti za ztrátu nebo zničení věcí ve 

školních prostorách, zejména šatnách. 

- Ţáci docházející odpoledne na krouţek si v určeném čase u vchodu do školy přebírá vedoucí 

krouţku a není proto důvod zvonit na zvonek. 

- Výuka dvouhodinových  předmětů mimo budovu školy končí vţdy ve škole a do školy pouští 

ţáky vyučující, opět není důvod zvonit. 

IV. V Příloze č. 1  PRAVIDLA HODNOCENÍ, se na úvod části 3. Stupně hodnocení prospěchu a 

chování, stanovená kritéria doplňuje text: 

Cílem školy je hodnotit  maximálně objektivně. K tomuto účelu škola vyuţívá kromě postupů 

podrobně popsaných dále zvláště pro předměty s převahou teoretického a zvláště pro předměty  

s převahou praktického  zaměření i procentní hodnocení úspěšnosti a navazující tabulky bodového 

hodnocení ţákovských prací. K dosaţení hodnocení výborně je třeba správně splnit ze zadaného 

úkolu 90 % a více, k hodnocení chvalitebně 90 – 75% (včetně), k hodnocení dobře 75 – 45 % 

(včetně), k hodnocení dostatečně 45 – 20 % (včetně). Splnění méně něţ 20% úkolu je hodnoceno 

nedostatečně. Hodnocení v předmětech jazyků je prováděno podle kriterií stanovených 

metodickým sdruţením pedagogických pracovníků pro jazyky. Procentní hodnocení se v tomto 

případě pouţije přiměřeně. 

 

V. V příloze č. 10  Tiskopis: Rozvrh dozorů se stanovuje samostatný dozor na konci mezičasu 

mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pro šatny i budovu školy (chodba a třídy). 

 

IV.  Dodatek č. 1 Školního řádu Základní školy Nový Hrádek nabývá účinnosti dnem 1. září 2008. 

 

 

V Novém Hrádku dne 17. června  2008. 

 Mgr. Josef  Petera 

 ředitel ZŠ Nový Hrádek 

 

 

 

 

 


