Základní škola a Mateřská škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov
se sídlem v Křenovicích

2. ŠKOLNÍ ŘÁD
Č.j.:
Vypracoval:

Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy

Schválil:

Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy

Projednán na provozní poradě

24. 8. 2015

Směrnice nabývá platnosti dne:

25. 8. 2015

Směrnice nabývá účinnosti dne:
25. 8. 2015
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Pozn. JM: Text této směrnice není a nemůže být univerzálně platný dokument, každá organizace si ji musí upravit na své podmínky.

Obecná ustanovení
Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako
statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.
1) PRÁVA ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
Žáci mají právo
 na vzdělání podle školního vzdělávacího programu a na rozvoj osobnosti podle míry
nadání, rozumových a fyzických schopnost
 být informováni o průběhu a výsledcích svého vzděláván
 na svobodu myšlení, projevu a náboženství a na vyjádření vlastního názoru formou, která
neodporuje obecným zásadám slušnosti a dobrého soužití
 na přístup ke všem informacím, které je schopna škola poskytnout a jež mají příznivý
vliv na jejich morální, duchovní a sociální rozvoj
 na pomoc vyučujícího, jestliže neporozuměli učivu nebo si potřebují doplnit vědomosti
 na pomoc a radu kohokoli z pracovníků školy, pokud se žák cítí v jakékoliv nepohodě
nebo má nějaké trápení
 na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání
 být chráněni před jakýmkoliv tělesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením a
zanedbáváním
 na ochranu osobních údajů
 na odpočinek a oddechové činnosti odpovídající jejich věku
 zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat
v nich
 a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel je povinen se
stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat
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vyjadřovat se k rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání,
přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni
vývoje
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah,
formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem (s ohledem na
možnosti školy)
Na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení mají žáci právo na
vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu v případě, že mají speciální
vzdělávací potřeby nebo mají mimořádné nadání. Toto vzdělávání se uskuteční na žádost
jejich zákonného zástupce

Zákonní zástupci mají právo
 na svobodnou volbu školy pro své dítě
 na informace o průběhu a výsledcích vzdělávaní svých dětí u všech vyučujících.
Informace jsou zákonným zástupcům předávány prostřednictvím žákovské knížky nebo
notýsku, v době třídních schůzek nebo hovorových hodin, po předchozí domluvě
s vyučujícím nebo jiným způsobem, který bude určen dohodou mezi zákonným
zástupcem a vyučujícím. (Pedagogičtí pracovníci předávají informace o vzdělávání žáka
jeho zákonným zástupcům v prostorách školy, pokud se prokazatelným způsobem
nedohodnou jinak. Mimo pracovní dobu pedagogického pracovníka není možné řešit
situaci týkající se žáka, pokud se strany nedohodnou jinak).
 na informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy
 na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich
dětí podle školského zákona
 volit a být voleni do školské rady
 vyjadřovat se k rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí.
 požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení dítěte
 právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14
školského zákona
2) POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
Povinnosti žáků
 Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat.
 Dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti,
s nimiž byli seznámeni (platí to i na akcích, které jsou pořádány školou mimo stanovený
rozvrh).
 Dbát pokynů pedagogických pracovníků i ostatních zaměstnanců školy po celou dobu
pobytu ve škole. Doba pobytu ve škole je stanovena rozvrhem školy, který má každý žák
uveden v žákovské knížce nebo notýsku.
 Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a
školním nebo vnitřním řádem.
 Žák se ve škole chová slušně k dospělým i ke spolužákům, nepoužívá hrubá a vulgární
slova. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob. Žák nesmí svým
chováním a jednáním omezovat osobní svobodu nebo důstojnost jiných žáků, či
zaměstnanců školy.
 Nikdo nemá právo druhému žádným způsobem ubližovat.
 Žák zdraví učitele i jiné dospělé osoby (ve třídě zdraví povstáním při zahájení i ukončení
hodiny nebo při vstupu jiné povolané osoby do třídy).
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Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy
považuje za závažné zaviněné porušení jeho povinností.
V prostorách školy se žáci pohybují bez pokrývky hlavy (bez čepic, kšiltovek, kapucí
apod.).
Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících a
zúčastňuje se činností organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných
předmětů a docházka do zájmových kroužků je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se
může vždy ke konci pololetí.
Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen.
Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní
školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí do školy
učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.
Žák má zakázáno manipulovat s majetkem jiných žáků bez jejich souhlasu. Jakoukoliv
ztrátu osobních věcí hlásí třídnímu učiteli nebo učiteli konajícímu dozor.
Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů nesmí opustit školní budovu
bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením
vyučujících a pod jejich dohledem.
Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné
omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu),
nebo třídnímu učiteli (při uvolnění na více hodin). Rodiče tímto za své dítě přebírají
zodpovědnost.
Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které
jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a
zdraví škodlivých látek).
Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásí žák
bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy.
Žák nenosí do školy a na akce pořádané školou předměty, které nesouvisí s výukou,
mohly by ohrozit zdraví, bezpečnost nebo mravní výchovu jeho nebo jiných osob. Cenné
předměty, včetně šperků, mobilních telefonů, přehrávačů apod. nosí na vlastní nebezpečí.
Škola nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození těchto předmětů. Mobilní telefony i
přehrávače mají žáci během výuky vypnuté (sundaná sluchátka) a uložené v aktovce.
Je zakázáno ve výuce používat mobilní telefon jako kalkulačku.
Je zakázáno natáčet a fotografovat osoby (spolužáky i zaměstnance školy) bez jejich
souhlasu.

Povinnosti zákonných zástupců
 Zajistit, aby jejich dítě docházelo řádně do školy.
 Svým jednáním nezpůsobit zbytečné absence dítěte.
 Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte ve vyučování v souladu s podmínkami
stanovenými školním řádem.
 Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se
vzdělávání jejich dítěte.
 Informovat školu o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a případných změnách
způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by
mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 Oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona č. 561/2004 Sb. a další
údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost jejich dítěte, a změny
v těchto údajích (jedná se o jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo
trvalého pobytu dítěte, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování
písemností a telefonické spojení zákonných zástupců).
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Omlouvání žáka je možné pouze písemně prostřednictvím žákovské knížky nebo notýsku
v části „Omluvný list“.
Omluva žáka musí obsahovat: datum, případně vyučovací hodiny, kterých se omluva
týká, důvod zameškání a podpis zákonného zástupce.
Zameškané hodiny budou považovány za omluvené v případě splnění následujících
podmínek:
a) předem známá absence musí být oznámena škole nejpozději jeden den dopředu
b) předem neznámá absence musí být oznámena škole nejpozději do 48 hodin od začátku
nepřítomnosti žáka ve škole alespoň telefonicky nebo e-mailem. Písemně je třeba tuto
nepřítomnost doložit nejpozději do tří pracovních dnů po skončení absence.
V odůvodněných případech může škola požadovat, aby omluvenka žákovy absence byla
doložena lékařským potvrzením.
V případě, že žák opustí školní vyučování nebo akci pořádanou školou bez předem
předložené písemné omluvy, budou zameškané hodiny považovány za neomluvené.
Žádosti o uvolnění z výuky z rodinných důvodů podávají rodiče písemně (formulář
žádosti je k dispozici na webových stránkách školy).
Do dvou dnů uvolňuje třídní učitel, na více dní ředitel školy (v případě nepřítomnosti
třídního učitele je písemná žádost o uvolnění předána v ředitelně školy).
Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost
jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; žáka se
zdravotním postižením může také uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě
rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. V předmětu tělesná
výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího
praktického lékaře nebo odborného lékaře. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela
uvolněn, hodnocen.
V případě, že se žák nezúčastní akce pořádané školou (exkurze, výletu apod.), má
povinnost účastnit se náhradní výuky.

4) REŽIM ČINNOSTI VE ŠKOLE








Vyučování začíná v 8.00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí
začínat dříve než v 7 hodin.
Ředitel základní školy umožní žákům vstup a pobyt v budově školy nejméně 20 minut
před začátkem vyučování a o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.
Žáci jsou povinni být ve třídě včas tak, aby se mohli v klidu připravit na vyučování,
nejpozději však 5 minut před začátkem první hodiny. Vchod do budovy i východ z ní je
pro žáky přes šatnu. Začíná-li žákům vyučování až další hodinu, vcházejí do budovy až
se zazvoněním na přestávku před touto hodinou. Jen výjimečně lze použít zvonku u
hlavního vchodu. Před budovou čekají žáci na chodníku, neběhají po silnici ani po
okolních trávnících.
V šatně se žáci přezují, odloží věci na určená místa a odcházejí ihned do tříd. Respektují
pokyny dohlížejících (pedagogů i správních zaměstnanců). Uzamčení šaten provedou
určení žáci. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením
vyučujícího.
Vyučování probíhá podle tohoto časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek:
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1. hod. 8.00 – 8.45
6. hod. 12.45 – 13.30
2. hod. 8.55 – 9.40
7. hod. 13.40 – 14.25
3. hod. 10.00 – 10.45
8. hod. 14.35 – 15.20
4. hod. 10.55 – 11.40
9. hod. 15.30 – 16.15
5. hod. 11.50 – 12.35
V případech hodných zvláštního zřetele jsou zkráceny některé desetiminutové přestávky
na nejméně 5 minut a přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na nejméně
30 minut. Při zkracování přestávek ředitel školy přihlíží k základním fyziologickým
potřebám žáků.
Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku
přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k
základním fyziologickým potřebám žáků.
Po zvonění sedí žáci na svých místech a mají přichystané všechny věci potřebné pro
vyučovací hodinu. V době, kdy není přítomen vyučující ve třídě, nesmějí žáci otevírat
okna. Nepřijde-li vyučující do 5 minut do třídy, oznámí služba nepřítomnost učitele
řediteli nebo jeho zástupci.
O malých přestávkách se žáci zdržují ve třídách, o velké přestávce případně na chodbách.
Žáci nesmí bezdůvodně chodit do jiného patra, než ve kterém mají svoji třídu, neběhají
po schodech, nesmí opouštět školní budovu a nezdržují se zbytečně na WC.
V případě příznivého počasí je možné o hlavní přestávce podle pokynů TU využít
školního hřiště. Školní hřiště je přístupné žákům i po skončení vyučování podle daných
pokynů.
Podle zvláštního řádu mohou žáci 2. stupně využívat o velké přestávce (případně i
o polední přestávce) počítače v počítačové učebně.
Žáci odcházejí po vyučování ze třídy společně pod dohledem učitele a zanechávají třídu
v čistotě a pořádku. Za pořádek odpovídá služba týdne. Ta při odchodu ze třídy dohlédne
na to, že jsou zavřená okna a zhasnutá světla.
Na vyučování mimo kmenovou třídu (Tv, IKT, PsTM, F, ČaJS, atd.) se žáci připravují a
shromažďují podle pokynů vyučujících. Při přecházení na výuku nebo jiné akce mimo
budovu školy se řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob.
Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu
osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků.
Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví žáků ředitel školy. Každou plánovanou akci mimo budovu školy předem
projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP a
odevzdá vyplněný formulář „Bezpečnostní pokyn k realizaci školních výletů a ostatních
akcí“. Akce se považuje za schválenou uvedením v měsíčním plánu, kde zároveň
s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména doprovázejících osob.
Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro
shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující
pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před
dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví
žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků
a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným
zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací.
Pro společné zájezdy a exkurze tříd, lyžařské kursy, plavání a školu v přírodě platí
zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni a pro které jsou
vydány zvláštní směrnice.
Do sborovny přicházejí žáci jen v nutných případech. Potřebují-li hovořit s učitelem,
který je ve sborovně, požádají o jeho vyvolání učitele, který má dohled na chodbě.

2. Školní řád

strana 5 z počtu 29

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov



















Do školní jídelny odcházejí žáci klidně, spořádaně, pod vedením učitele. Před jídelnou
čekají v zástupu. Ve školní jídelně se chovají ukázněně, dodržují provozní řád školní
jídelny, zásady stolování a dbají pokynů učitelů a pracovnic školní jídelny.
Provozní doba hospodářky je pro žáky před vyučováním, po 3. vyučovací hodině,
případně po vyučování.
Po skončení vyučování odchází žáci domů. Bezdůvodné zdržování žáků v šatnách,
v ostatních prostorách školy nebo před školou není dovoleno.
Žáci mohou zůstat ve školní budově po ukončení vyučování pouze se souhlasem
vyučujícího, který je v tomto případě za ně zodpovědný.
Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30, v případě vyššího počtu má škola podle §23 odst. 3
zákona č. 561/2004 Sb. zřizovatelem schválenou výjimku (při zachování bezpečnostních
a hygienických předpisů). Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve skupině 24.
Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných, volitelných a výchov, lze dělit
třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat
třídy. Počet skupin a počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku,
zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru
činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem
na didaktickou a metodickou náročnost předmětu.
Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlíží k základním
fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro
předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu
zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům
nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména
organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.
Pobyt žáka ve školní družině je zpoplatněn. Poplatek činí 100,-Kč za měsíc.
Polední přestávku mohou žáci trávit mimo školní budovu, pokud jim byl dán písemný
souhlas zákonného zástupce. Tento souhlas je uložen v ředitelně školy.
Součástí výuky je také výuka plavání na prvním stupni a lyžařský výcvik na druhém
stupni. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako školy v přírodě, sportovní
kurzy atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí.
Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně
klasifikace na vysvědčení.
Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při zapojení školy do soutěží po dobu dopravy (na
soutěže a zpět) zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka
nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků
organizátor.
U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže
vyžaduje a je to dáno organizačním řádem soutěže, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví
žáků vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne
jinak.
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5) PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A
JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED
PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ.




















Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a
majetek svůj ani jiných osob.
Žákům není v době mimo vyučování povoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad
nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou.
Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo
mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu nebo
pedagogickému dozoru.
Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků,
poskytovat první pomoc, zajistit ošetření žáka lékařem a vést evidenci úrazů podle
pokynů vedení školy.
Pedagogičtí pracovníci sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka
informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák
může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby.
Všichni zaměstnanci školy dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a
bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy,
je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých
schopností a možností zabránit vzniku škody.
Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým
vedením bez dohledu učitele.
Při výuce v tělocvičně, dílně, počítačové učebně, zachovávají žáci specifické
bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané jejich vnitřním řádem. Vyučující daného
předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a
dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel
záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo
školu a před každými prázdninami.
Po poslední vyučovací hodině dopoledního (a případně odpoledního) vyučování
vyučující předává žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, vychovatelkám školní
družiny. Ostatní odvádí do šaten a stravující se žáky pak do školní jídelny.
Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době odchodu žáků ze šatny, kdy je
zajištěn dohled pedagogů nebo správních zaměstnanců podle plánu dohledů.
Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit
důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Cizí
příchozí (včetně zákonných zástupců žáků) chodí do budovy školy hlavním vchodem,
přes šatny žáků je vstup zakázán. Žáci mají zakázáno pouštět do budovy cizí příchozí
včetně zákonných zástupců.
Šatny s odloženými svršky žáků jsou uzamčeny, klíče od šaten mají žákovské služby
třídy určené třídním učitelem. Třídní učitelé určí služby žáků tak, aby bylo možno toto
opatření dodržovat i během dělené a odpolední výuky žáků. Uzamčení všech šaten
průběžně kontroluje zástupce ředitele.
Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy
povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro
jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat
žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
V rámci ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,
nepřátelství nebo násilí je ve škole zřízena funkce – metodik primární prevence. Dále je
ve škole k dispozici žákům schránka důvěry, do níž mohou i anonymně vkládat svá
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sdělení. Vedení školy je povinno se těmito oznámeními zabývat a v případě vážných
skutečností situaci prošetřit a učinit z ní písemný záznam.
Každý zaměstnanec nebo žák školy, který zjistí, že dochází k projevům diskriminace,
nepřátelství nebo násilí, je povinen v rámci svých možností těmto jevům zabránit. O
těchto událostech je povinností informovat výchovného poradce, preventistu nebo vedení
školy.
Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování,
zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti, apod., kterých by se
dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách školy a při všech
školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti
školnímu řádu.
V případě takovýchto projevů chování postupuje škola dle daného školního programu
proti šikanování, jsou informováni zákonní zástupci a dle platných zákonů má škola
ohlašovací povinnost vůči některým dalším institucím (jako je např. orgán sociálněprávní ochrany dítěte, Policie ČR apod.)

6) ZACHÁZENÍ SE ŠKOLNÍM MAJETKEM







Žák má právo používat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou,
případně s další činností ve škole konanou s vědomím učitele. Přitom se řídí pokyny
vyučujících, případně ostatních zaměstnanců školy.
Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení
školy a třídy, a dále ty, které mu byly svěřeny do osobního užívání. Případné poškození
školního majetku nebo ztrátu hlásí včas vyučujícímu nebo TU. Svévolné poškození
majetku, učebních pomůcek, učebnic apod. žák uhradí, případně prostřednictvím rodičů
zajistí opravu.
Při ztrátě učebnic zakoupí žák nové, při poškození učebnic uhradí částku předepsanou
školou.
Platí zákaz jakkoli manipulovat se školním zařízením, pokud není přítomen vyučující a
nedá k tomu pokyn.
Žák v rámci svých možností, když hrozí poškození majetku, se pokusí tomuto zabránit.

7) PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (klasifikační
řád)
I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích
pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
 Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci i zákonní zástupci byli včas informováni o průběhu
a výsledcích vzdělávání žáka.
 Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat
žákovi výpis z vysvědčení.
 Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále
jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje
ředitel školy se souhlasem školské rady.
 Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v
případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy
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nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího
řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.
U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na
základě žádosti zákonného zástupce žáka.
Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných
předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného
zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn.
Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního
stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého
stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.
Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou
měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se
za první pololetí nehodnotí.
Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do
konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje
žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.
Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo
druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně
dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy
o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy,
krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti
nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne
součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.
Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí
neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní
školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného
zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.
Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí
neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování
ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.
Pokud žák, který byl rozhodnutím soudu svěřen do střídavé výchovy rodičů, plní povinnou
školní docházku střídavě ve dvou základních školách, vydává mu vysvědčení základní škola,
ve které zahájil vzdělávání dříve, pokud k tomu nebyla dohodou rodičů nebo rozhodnutím
soudu určena druhá škola. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka za pololetí školního roku
zohlední škola, která bude vydávat vysvědčení, hodnocení výsledků vzdělávání žáka druhou
školou.

 Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.
Výchovné opatření může udělit ředitel školy nebo třídní učitel.
 Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné
právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo
jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný
nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci.
 Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních
vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za
výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.
 Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení
žákovi uložit: napomenutí třídního učitele, důtku třídního učitele, důtku ředitele školy.
 Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku
ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.
2. Školní řád

strana 9 z počtu 29

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov

 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.
 Udělení pochvaly a jiného ocenění ředitele školy a uložení napomenutí nebo důtky se
zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na
vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.
Pravidla pro sebehodnocení žáků:
 Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, kterým se posiluje jejich sebeúcta a
sebevědomí, navozuje a posiluje se pocit spoluzodpovědnosti za výsledky vzdělávacího
procesu. Známky nejsou jediným zdrojem motivace.
 Konkrétní metody a formy sebehodnocení používá učitel dle vlastního uvážení tak, aby
respektovaly věk a úroveň schopností žáků. Sebehodnocení doplňuje a rozšiřuje ostatní formy
hodnocení učitelem a klasifikaci. Sebehodnocení v písemné formě se uchovává a stává se
součástí žákova portfolia.
 Ústní sebehodnocení je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími,
o písemné sebehodnocení se snažíme:
 v hlavních předmětech vždy na konci pololetí
 v naukových předmětech alespoň jedenkrát ročně
 ve výchovách se písemné sebehodnocení neprovádí
 Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví,
žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen
klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý prostředek učení.
 Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit, co se mu daří, co mu ještě nejde, jaké má rezervy a
jak bude pokračovat dál.
Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.
Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale má
pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka.
Na 1. stupni užíváme těchto metod sebehodnocení :
 dotazník – např. doplňování smajlíků
 diskuse mezi učitelem a žákem
 sebehodnocení v kolektivu vztahující se k určitému tématu, projektu, úkolu …
Na 2. stupni provádíme sebehodnocení takto:
 dotazníkem – zvládání kompetencí (na konci roku – s třídním učitelem), který je vložen
do žákova portfolia
 diskuse, dotazník, volný písemný projev apod. - formu volí vyučující daného předmětu
 při klasifikaci ústního projevu, zkoušení - vyučující dá prostor žákovi k vyjádření názoru
na svůj výkon

II. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace, zásady
pro používání slovního hodnocení,
Stupně hodnocení chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně
předem stanovených kritérií


Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace
hodnotí na vysvědčení stupni:
1 - velmi dobré
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2 - uspokojivé
3 – neuspokojivé
Stupeň 1 (velmi dobré): žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu
školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému
působení a snaží se své chyby napravit.
Stupeň 2 (uspokojivé): chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního
řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo
vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes
důtku třídního učitele dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy,
ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.
Stupeň 3 (neuspokojivé): chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného
chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti vnitřnímu řádu školy nebo provinění, že
je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje
hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy
dopouští dalších přestupků.
Důvodem k udělení sníženého stupně z chování jsou i neomluvené hodiny.
 Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených
školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení
stupni prospěchu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
 Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na
akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl
zejména vzhledem k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího
programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku. Klasifikace zahrnuje
ohodnocení přístupu žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho
výkon.
 Při hodnocení žáka na prvním stupni se použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém
stupni se použije slovní označení stupně hodnocení.
 Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
prospěl(a) s vyznamenáním
prospěl(a)
neprospěl(a)
nehodnocen (a)
Žák je hodnocen stupněm
prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré, v
případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje
škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 2 vyhlášky o základním vzdělávání,
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prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím
slovním hodnocením,
neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím
slovním hodnocením, nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí,
nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených
školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.
 Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň
znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje jejich výkon.
 Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit
slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených
Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
 Stupně hodnocení prospěchu v případě použití klasifikace a jejich charakteristika,
včetně předem stanovených kritérií
Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:
 předměty s převahou teoretického zaměření
 předměty s převahou praktických činností
 předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření
Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci.
Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně,
v souladu se specifikou předmětu.
 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a
matematika.
Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v
souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:
- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic,
zákonitostí
a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a
motorické
činnosti,
- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických
úkolů,
při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,
- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,
- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,
- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,
- kvalita výsledků činností,
- osvojení účinných metod samostatného studia.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
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.
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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, faktů, pojmů,
definic a zákonitostí nepodstatné 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 jeho logice se
vyskytují 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 poznatky 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 podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v
myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné
nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev
mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.
Nedovede samostatně studovat.
 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření.
Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování, praktika, základy techniky.
Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s
požadavky učebních osnov se hodnotí:
- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,
- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,
- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,
- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,
- kvalita výsledků činností,
- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,
- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí,
- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,
2. Školní řád

strana 13 z počtu 29

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov

- obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 ( výborný)
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým
činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické
činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a
návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho
práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v
pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se
stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a
udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává
vyskytující se překážky.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem.
Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při
praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se
nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje
vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a
energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla
obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí
učitele.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími
výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V
praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou
pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje
pracoviště
v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v
malé míře přispívá
k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen
hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů,
nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí
učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem.
Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci
učitele.
V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při
volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má
závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek
na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o
životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V
obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští
závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým
činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické
činnosti.
V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky.
Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené,
neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže
zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a
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nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V
obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se
dopouští závažných nedostatků.
 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření
Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a
sportovní výchova.
Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky
učebních osnov hodnotí:
- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,
- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,
- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,
- kvalita projevu,
- vztah žáka k činnostem a zájem o ně,
- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,
- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost,
výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní
předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních
projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově
přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o
umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj
estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních
předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je
esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje
osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o
estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou
zdatnost.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své
schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v
něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje
pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí
v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo
uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou
pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj
estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je
povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti
nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a
tělesnou zdatnost.

2. Školní řád
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 Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií
 O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se
souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě.
 Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do
klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která
hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.
 Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních
předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu
vzdělávání.
 U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení
na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
 Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a
nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby
byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným
výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a
osobnostním předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků
vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech,
které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a
doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Výsledky
vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty.
Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka.
 Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit
slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí
vymezených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení:
Prospěch
Ovládnutí učiva
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný
Myšlení
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný
Vyjadřování
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný
Celková aplikace vědomostí
1 – výborný
2. Školní řád

ovládá bezpečně
ovládá
v podstatě ovládá
ovládá se značnými mezerami
neovládá
pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný
uvažuje celkem samostatně
menší samostatnost v myšlení
nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou
odpovídá nesprávně i na návodné otázky
výstižné a poměrně přesné
celkem výstižné
myšlenky vyjadřuje ne dost přesně
myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi
nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky
odpovídá nesprávně
užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností,
pracuje samostatně, přesně a s jistotou
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2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný
Aktivita, zájem o učení
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný
Chování
1 – velmi dobré

2 - uspokojivé

3 - neuspokojivé

dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení
úkolů, dopouští se jen menších chyb
řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno
překonává potíže a odstraňuje chyby
dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí
aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
učí se svědomitě
k učení a práci nepotřebuje větších podnětů
malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné
Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení
vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se
dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému
působení a snaží se své chyby napravit.
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s
ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí
závažného přestupku proti pravidlům slušného chování
nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí
méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku
třídního učitele školy dopouští dalších přestupků,
narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje
bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly
slušného chování. Dopustí se takových závažných
přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi
vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví
jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem
výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes
důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.

 Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením,
zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním postižením je pro
účely školských přepisů mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči,
souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování.
Zdravotním znevýhodněním zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní
poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání.
Sociálním znevýhodněním je rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením,
ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná
výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České
republiky.
 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných podmínek
při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.
 Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení
nebo znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a
uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené
způsoby získávání podkladů.
2. Školní řád
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 U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení
na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
 Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy
zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv.
Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude
dítě s vývojovou poruchou 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 bývá provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu,
objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.
 Všechna navrhovaná pedagogická opatření se projednávají s rodiči a jejich souhlasný či
nesouhlasný názor je respektován.
 V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu
jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.
 Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se
ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou
stupních základní školy.
 Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační
složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat
různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb
apod.
 Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení
projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími.
 Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního
přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka.
 Vyučující respektuje doporučené způsoby práce a hodnocení žáka, popsané ve zprávě
o psychologickém vyšetření. Volí takové způsoby prověřování znalostí žáka, ve kterých se
co nejméně projevuje zdravotní postižení (např. doplňování jevů místo diktátů, ústní
zkoušení místo písemných prací či naopak, zkrácený rozsah písemných prací,…).
 Podle druhu postižení využívá speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání a
hodnocení, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální učebnice a didaktické
materiály.
III. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách
 Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník,
kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou
předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.
 Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu
stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku.
Opravné zkoušky jsou komisionální.
 Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví,
neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné
zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do
nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.
 V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a
komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu
účastní školní inspektor.
2. Školní řád
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 Pokud je ve třídě školy vzděláván individuálně integrovaný žák, vytvoří ředitel školy
podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám žáka vedoucí k jeho
všestrannému rozvoji.
 Zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR
jsou podrobně popsány v § 18 ve vyhlášce č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání.
 Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím
daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
Komise je tříčlenná a tvoří ji:
a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel zkoušející školy, nebo v
případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný
pedagogický pracovník školy,
b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen,
popřípadě jiný vyučující daného předmětu,
c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací
oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
 výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení
stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením, nebo
stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem
žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo
druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. O přezkoušení se pořizuje protokol, který
se stává součástí dokumentace školy.
 Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka
ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi
náhradní termín přezkoušení.
 Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím
programem. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.
IV. Způsob získávání podkladů pro hodnocení
 Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl
v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.
Hodnocení by mělo vést k pozitivnímu vyjádření a mělo by být pro žáky motivující. Cílem a
základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu.
 Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými pracovníky je
jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné,
pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.
 Při hodnocení žáka se zvažuje ovládnutí učiva, úroveň myšlení, vyjadřování myšlenek,
aplikace vědomostí, zájem o učení, práce s informacemi, úroveň komunikace a tvořivost žáka.
Výslednou klasifikací na vysvědčení by měl být hodnocen stav osvojených klíčových
kompetencí žákem.
 Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým
pozorováním žáků, sledováním jejich výkonů a připravenosti na vyučování a různými druhy
zkoušek (písemné práce, ústní zkoušení, zpracování prací k danému tématu, úprava sešitů,
samostatné aktivity a domácí úkoly, modelové a problémové úkoly, výroba pomůcek, pokusy,
projektové a skupinové práce, pohybové,...).
 Pro objektivní klasifikaci na vysvědčení je třeba, aby žák měl v jednom pololetí tento
minimální počet známek: jednohodinová dotace předmětu – 3 známky, dvouhodinová dotace
– 5 známek, tříhodinová dotace – 7 známek, čtyř a vícehodinová dotace – 9 známek. Známky
získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Není přípustné ústně
přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období. Zkoušení je
prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po
2. Školní řád

strana 19 z počtu 29

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov




















vyučování ve sborovnách. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je
tento způsob doporučen ve zprávě psychologa. (Žáci 1. ročníku jsou nejdříve hodnoceni 1x za
měsíc slovně, postupně přechází ke klasifikaci).
Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na
klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí
učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a
praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky,
které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím
zápisů do žákovské knížky nebo notýsku - současně se sdělováním známek žákům. Žáci si
oklasifikované a opravené podklady pro hodnocení zakládají do osobní složky.
Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní
rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.
O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky
dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do třídní
knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.
Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak,
aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní
zkoušení, písemné,...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního
poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu
učiteli nebo vedení školy.
Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším
pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech,
apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák
umístěn; žák se znovu nepřezkušuje.
Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se
hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň
prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Výsledná
známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a které byly sděleny
rodičům.
Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické
radě, a to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu. (Zákonní zástupci žáků jsou neprodleně
informováni).
Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 hodin
před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí
výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a připraví návrhy na umožnění opravných
zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod.
Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé
jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliže
o to zákonní zástupci žáka požádají.
Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách nebo
hovorových hodinách, na které jsou rodiče písemně zváni. Rodičům, kteří se nemohli dostavit
na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. Údaje o
klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli veřejně.
V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu
bezprostředně a prokazatelným způsobem.
Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující
tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní
mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v
případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30. 10. dalšího
školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání také
rodičům.
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 Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména - neklasifikují žáky ihned po jejich
návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, - žáci nemusí dopisovat do sešitů
látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací, - účelem zkoušení není
nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí, - učitel klasifikuje jen
probrané učivo,
- zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není
přípustné, - před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a
zažití učiva, - prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva.
 Výchovný poradce je povinen seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických
vyšetření, která mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikaci žáka a způsobu získávání
podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv výchovného poradce na
pedagogické radě.
V. Hodnocení nadaných žáků
 Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez
absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo
části učiva ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek
stanoví ředitel školy.
 Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve
škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li individuálně vzdělávaného
žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní
termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení
pololetí. Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání, pokud žák na konci druhého
pololetí příslušného školního roku neprospěl, nebo nelze-li žáka hodnotit na konci pololetí ani
v náhradním termínu.
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8. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
Obecná ustanovení
Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán
školy pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici – vnitřní řád školní družiny. Směrnice je
součástí školního řádu. Určuje pravidla provozu a stanoví režim ŠD. Školní družina se ve své
činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.
Poslání školní družiny
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou
v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od
školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a
rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Činnost družiny je určena přednostně pro žáky
první až třetí třídy prvního stupně základní školy. Družina může vykonávat činnost pro
účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.
I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní
družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
1.1. Žáci jsou povinni:
- řádně docházet do školní družiny, bez vědomí vychovatelky nesmí oddělení ŠD opustit,
- dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž
byli seznámeni,
- plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo
vnitřním řádem,
- informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
- dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
- oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny
v těchto údajích.
1.2. Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů
pedagogických a provozních pracovníků.
1.3. Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje
prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.
1.4. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou
zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví
škodlivých látek).
1.5. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do tří
kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.
1.6. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání
a svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování
základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se
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vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo
v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.
1.7. Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a
bezpečnost jeho nebo jiných osob.
1.8. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči ostatním žákům nebo pracovníkům
družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto řádem.
II. Provoz a vnitřní režim školní družiny
Přihlašování a odhlašování
Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky
č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:
2.1. Ve školní družině je určena jako zaměstnanec vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a
odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a
stížností.
2.2. O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové
činnosti, se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky je písemné sdělení
zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.
Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít
ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku (přihlášce), sdělí
rodiče tuto skutečnost družině písemně.
Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.
2.3. Úplata za školní družinu činí 100,- Kč/měsíc a je splatná vždy do 5. dne v daném měsíci.
Platí se v hotovosti vychovatelce proti potvrzení o zaplacení nebo převodem na účet ZŠ. Pokud
za dítě není zaplacen poplatek, vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy
nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze
školní družiny.
2. 4. Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné
nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o
sociálních službách, nebo
c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle
zákona o státní sociální podpoře
a tuto skutečnost prokáže řediteli.
III. Organizace činnosti
3.1. Provozní doba ranní ŠD je od 6.30 do 7.40 hodin. Provozní doba odpolední družiny je od
11.40 do 16.30 hodin.
Ukončení provozu ŠD
Provoz ŠD končí v 16.30 hodin. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby, vychovatelka
nejdříve informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD a domluví
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s nimi odchod žáka samostatně domů. Poučí žáka o BOZP (nejkratší cesta domů, dopravní
kázeň, atd.) a dohlédne na jeho odchod ze školy.
3.2. Činnost ŠD probíhá v těchto místnostech:
- ranní družina – učebna č. 3
- odpolední družina – 1. oddělení – učebna č. 1
- odpolední družina – 2. oddělení – učebna č. 3
- odpolední družina – 3. oddělení – učebna č. 5
- v 15.30 hodin se zbylé děti z 3. oddělení přesunují do 2. oddělení – učebna č. 3
- v 16.00 hodin se zbylé děti z 1. oddělení přesunují do 2. oddělení – učebna č. 3
3.3. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků, celková kapacita ŠD je 80 žáků.
V oddělení lze individuálně integrovat nejvýše 5 účastníků se zdravotním postižením. Ředitel
stanovuje touto směrnicí nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na
druh vykonávané činnosti účastníků, zejména s ohledem na jejich bezpečnost takto:
a) při vycházkách po běžných trasách v okolí školy s běžným dopravním provozem, max. 30 dětí
b) při organizačně či dopravně náročných nebo výjimečných akcích projedná vychovatelka
s ředitelem školy předem organizační zajištění akce včetně počtu doprovázejících osob
3.4. Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením vychovatelek. Pokud
ostatní třídy končí později, předá děti vychovatelce do školní družiny vyučující, který vyučoval
poslední hodinu.
3.5. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vychovatelky
školní družiny.
3.6. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména
formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na
vyučování.
- Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro
žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klidové hry a klidné
zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.
- Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní
s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.
- Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci
možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou
kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. Činnost může
být organizována pro vybrané žáky z různých oddělení v zájmovém útvaru, který vede
vychovatelka ŠD či jiný pedagog nebo rodič.
- Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností,
není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze se
souhlasem rodičů, nikoliv před 15. hodinou, vychovatelka žákům úkoly neopravuje), nebo
zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a
upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech;
získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky,
poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy).
3.7. Činností družiny a se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti
neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení.
3.8. V době řádných prázdnin (podzimní, vánoční, jarní atd.) je družina uzavřena.
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3.9. V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní družiny zajištěna,
s případným omezením podle pokynů hygienika.
3.10. Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD ani do šaten nevstupují.
3.11. Při postupných odchodech žáků z jednotlivých oddělení domů, je možné spojit činnost
oddělení v době, kdy počet žáků v takto spojených odděleních je maximálně 30.
IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým
chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
4.1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a
majetek svůj ani jiných osob. Žákům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v
prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz,
poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově, nebo mimo budovu při
akci pořádané školou žáci ihned ohlásí. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné
poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině
chyběli, provedou o tom písemný záznam. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem
činnosti družiny.
4.2. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni
přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj
a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví.
4.3. Pedagogičtí pracovníci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob,
nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností
informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit
vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez
zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k
lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý
žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do
zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.
Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz
ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře.
Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o
něm dověděl první.
4.4. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru
dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola
odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.
4.5. Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu. Pokud ŠD pro svoji
činnost využívá odborné učebny (např. tělocvičnu, dílnu,…), řídí se příslušnými řády pro tyto
učebny. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídních
knihách jednotlivých oddělení.
4.6. Pitný režim je zajištěn – nápojový automat, čaj ze školní jídelny.
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V. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků
5.1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či
jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při
závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii
ČR, případně orgánům sociální péče.
5.2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí
- uzamykání šaten.
5.3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Za hodinky,
šperky, mobilní telefony, tablety, přehrávače, elektronické hry a hračky apod. zodpovídají sami
žáci.
VI. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.
6.1. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o
základní škole, t.j. udělování
napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy,
klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení.
6.2. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím
ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák
soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a
bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných
důvodů.

VII. Dokumentace
V družině se vede tato dokumentace:
a) písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka
o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny,
b) třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně
docházky dětí,
c) celoroční plán činnosti,
d) roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy,
e) vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti,
f) knihu úrazů a záznamy o úrazech žáků

9. PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Školní stravování je stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole nebo
školském zařízení. Zařízení školního stravování mohou zajišťovat také stravování zaměstnanců
škol a škol. zařízení a stravovací služby i pro další osoby, a to za úplatu.
Zaměstnavatel (ředitel) je povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování.
Stravování nemůže být poskytováno zaměstnancům při omluvené nepřítomnosti v práci
(tj. v době nemoci - § 33 b zákona 557/2004 Sb., dovolené, době volna k samostudiu).
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Vlastní zaměstnanec hradí pouze pořizovací cenu surovin, sníženou o částku z FKSP. Týká se i
kuchařek a vedoucí stravování, byť se podílejí na výrobě a výdeji stravy.
Pokud bude jídelna zajišťovat stravování zaměstnanců jiných škol – tak na základě smlouvy
o závodním stravování a dohodou sjednaná cena hlavního jídla musí krýt veškeré náklady.
Organizace může zabezpečit závodní stravování důchodcům, kteří u ní pracovali při prvním
odchodu do důchodu a to za plnou cenu sníženou o FKSP.
Pracovníci České školní inspekce vykonávající kontrolu, nemají nárok na poskytnutí stravy za
sníženou cenu.
Školní stravování je upraveno vyhláškou č.107/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb. a
vyhlášky č. 463/2011 Sb. o školním stravování, která nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2012.
Strávníci jsou zařazeni do skupin podle věku na dobu školního roku, ve kterém dosahují
věku: 7 – 10 let = I. skupina
11 – 14 let = II. skupina
15 a více let = III. skupina
Mezi 1. a 2. skupinou je třeba dodržet rozdíl mezi cenou oběda minimálně 1,50 Kč.
Mezi 2. a 3. skupinou činí cenový rozdíl oběda minimálně 1,- Kč.
Poplatky za stravné v ZŠ Křenovice jsou:
I. skupina: 23,- Kč
II. skupina: 25,- Kč
III. skupina: 26,- Kč
Školní jídelna je v provozu od 11,15 do 14 hodin. Po uplynutí této doby se nevydaná strava
likviduje. Tato doba neplatí v případě předčasného ukončení vyučování (např. hromadné školní
akce).
Odhlašování a přihlašování stravy (pokud se nedá absence žáka či zaměstnance časově
vymezit), je nutné provést 24 hodin předem, v krajním případě do 7 hod. ráno téhož dne
telefonicky na č. 544 223 220 (vzkaz je možné zanechat na telefonním záznamníku).
Neodhlašujte stravu na mobil ani internetem!
V případě nemoci žáka ZŠ, je jeho zákonný zástupce povinen odhlásit ho ze stravování. Při
neodhlášení bude účtována plná cena oběda . Výjimku tvoří jen první den nemoci, kdy se jedná o
neplánovanou nepřítomnost strávníka ve škole. V první den nemoci má žák na oběd nárok,
vyzvednout ho může do jídlonosiče např. spolužák nebo rodinný příslušník (ne samotný
nemocný žák) a to od 11,15 do 11,40 hodin před začátkem výdeje strávníkům.
V případě nepřítomnosti žáka ve škole (např. plánovaná návštěva lékaře), je nutné oběd dopředu
odhlásit, protože žák na něj nemá nárok (viz §122 odst. 2 školského zákona).
Zdraví žáci se stravují v jídelně, nemohou odebírat stravu do jídlonosičů.
V případě onemocnění infekční chorobou se strava neposkytuje vůbec!
Spotřeba stravy je omezena pro strávníky s dietním režimem. To znamená, že škola
nepřipravuje pokrmy pro strávníky s bezlepkovou a jinou dietou.
Odpovědnost za kvalitu a teplotu stravy vydávané do jídlonosičů nesou zaměstnanci
jídelny jen do doby uzavření jídlonosiče.
Školní jídelna připravuje stravu z potravin kuchyňsky upravených ke konzumaci
v teplém stavu a udržované v teplém stavu po dobu uvádění do oběhu.
Výrobky jsou určeny k přímé spotřebě bezprostředně po výrobě, nejdéle do 14 hodin
téhož dne, tj. do 4 hodin po dokončení tepelné úpravy.
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Organizace provozu:
Strávník se po umytí rukou postaví k výdejnímu okénku, vezme si tác, příbor a kuchařky mu
vydají oběd.
Upotřebené nádobí vrací do okénka pro příjem použitého nádobí. Případné zbytky seškrábne
do připravené nádoby.
Strávník má možnost si stravu přidávat (kromě porce masa).
Strávníci jsou povinni řídit se pokyny vedoucí školní jídelny, dozorujících pedagogů či
kuchařek, chovat se při stravování ohleduplně ke spolustolujícím a v souladu s hygienickými
a společenskými pravidly společného stravování.
Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, ze školní jídelny není dovoleno vynášení
jakéhokoliv množství oběda.
Celkový úklid jídelny provádí po skončení provozu uklízečka.
Pro přípravu stravy se používají výživové normy pro výše uvedené skupiny strávníků.
Dospělí strávníci se musí těmto normám podřídit.
Žáci chodí do jídelny v přezůvkách. Aktovky, kabáty apod. odkládají v šatnách.
Na jídelní tác nepatří ani mobilní telefon!
Vstup do jídelny se žvýkačkou je přísně zakázán.
Dozor ve školní jídelně vykonávají pedagogičtí pracovníci dle rozvrhu dozorů, případně jiní
určení
pracovníci.
Ke hrazení stravného je třeba zřídit trvalý příkaz - záloha musí být připsána na účet školy do
15. dne v měsíci. Vyúčtování přeplatků se provádí 2x za rok(po ukončení měsíce prosince a
července). Trvalý příkaz se nemusí na letní prázdniny rušit, zálohy za tuto dobu se vrátí na
začátku září. Další případnou možností je platba hotově, pokud nemáte zavedený účet. Platby
v hotovosti se provádí zpětně za čistě odebrané porce a musí být provedeny do 7. dne
následujícího měsíce. U platících hotově bude z důvodu zajištění finanční hotovosti na nákup
potravin pro začátek školního roku vybrána záloha 500,- Kč, která bude vyúčtována na konci
školního roku. Za neodhlášenou stravu je strávník povinen zaplatit plnou cenu, tj včetně režijních
nákladů. Datum a čas, kdy se stravné vybírá, je předem oznámen. Ředitel školy má právo
vyloučit strávníka ze stravování pro opakované nehrazení poplatků za stravování.
Připomínky a stížnosti řešte nejdříve s vedoucí školní jídelny, případně s třídním učitelem nebo
vedením školy.
Jídelní lístek na jeden týden je vyvěšen na nástěnkách ve škole a na internetových stránkách
školy.
Strávníci a jejich zákonní zástupci jsou povinni řídit se pravidly tohoto provozního řádu
školní jídelny, který nabývá účinnosti dne 1. září 2015.
Závěrečná ustanovení
1) Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím
způsobem:
 v papírové podobě umístěním na chodbě v prvním patře hlavní budovy školy v poličce
vedle ředitelny
 v elektronické podobě na stránkách školy (www.zskrenovice.cz)
2) Žáci školy jsou s tímto řádem seznámeni třídními učiteli v prvních dnech školního roku,
seznámení je zaznamenáno v třídních knihách.
3) Zákonní zástupci žáků potvrdí svým podpisem v jejich žákovské knížce (nebo v notýsku), že
se seznámili se školním řádem. Ten je pro ně zpřístupněn v prvním patře hlavní budovy
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školy, na webových stránkách školy a mohou se s ním seznámit na úvodních třídních
schůzkách.

V Křenovicích dne 24. 8. 2015
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Mgr. Ivan Mazáč
ředitel školy
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