ŠKOLNÍ ŘÁD
Každý žák má právo svobodně vyslovit svůj názor, své přesvědčení, uvést svou
národnost a náboženskou příslušnost. Nesmí být diskriminován, zesměšňován,
šikanován, nebo jinak ponižován spolužáky nebo dospělými.
Vzdělání ve škole je pro žáky právem a současně povinností, danou zákonem.
Část 1 – práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a provoz školy
A/ Základní práva žáků
Žáci mají právo na vzdělání přiměřené jejich věku, schopnostem a individuálním zvláštnostem, zároveň
mají právo využívat školské služby, které škola poskytuje.
Žák má právo, kdykoli o to požádá, být vyslechnut kterýmkoli učitelem, třídním učitelem, ředitelem školy i
jeho zástupci. Má právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a právo vyjadřovat se ke všem
rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována
pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje. Dále má žák právo na informace a poradenskou pomoc školy
nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona.
Žák má právo na odpočinek v době přestávek, které tráví dle svého uvážení ve své třídě, nebo na chodbách
školy.
Žáci mají právo 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 školy je povinen se stanovisky a
vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat.
Žáci mají právo na zajištění své bezpečnosti a ochrany svého zdraví a na ochranu před sociálně
patologickými jevy. Dále mají právo na ochranu před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
B/ Základní povinnosti žáků
Žáci jsou povinni řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. Jsou povinni dodržovat školní řád a vnitřní
řády součástí školy a pracoven a plnit pokyny pedagogických i ostatních pracovníků školy. Žáci mají povinnost
chovat se ve škole tak, aby chránili své zdraví a neohrožovali zdraví svých spolužáků a zaměstnanců školy.
Žáci jsou povinni docházet do školy dostatečně včas před začátkem vyučování, aby byli připraveni na
vyučovací hodinu před jejím začátkem, po skončení vyučování se nesmějí ve škole bezdůvodně zdržovat.
Do školy nesmí žák nosit předměty nesouvisející s vyučováním, zejména předměty, které mohou být jemu
nebo ostatním žákům nebezpečné – jako např. ostré předměty, zbraně apod. Rovněž nesmí nosit do školy
alkohol, cigarety a omamné látky, ani je užít v bezprostřední souvislosti se školním vyučováním a akcemi školy.
V budově školy nesmějí žáci hrát jakékoli hazardní hry.
C/ Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků jsou dány §21, odst. 1 a 2, § 22, odst. 3, zákona 561/2004 Sb. o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění:
Zákonní zástupci nezletilých žáků mají práva:
a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí
b) volit a být voleni do Školské rady
c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí, přičemž jejich
vyjádřením musí být věnována pozornost
d) na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání
Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:
a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,
c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
(podmínky jsou stanoveny v bodech D/10-12 školního řádu),
e) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo
bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích (údaje, které jsou povinni zákonní zástupci žáků škole
poskytovat, jsou uvedeny v příloze č. 2 školního řádu).

D/ Provoz školy
1.Vstup do budovy:
Pro žáky, kteří nenavštěvují školní družinu, je škola otevřena v době 7:40 až 8:00 hod. Pro žáky, kterým začíná
vyučování druhou vyučovací hodinou, je budova otevřena v době 8:45 až 8:55 hod. Žáci, kteří chodí do tříd
umístěných v nové budově a mají tam šatny, vchází vchodem do nové budovy. Žáci z nové budovy, kteří mají
skříňky v hlavní budově, vchází stejně jako žáci ze tříd v hlavní budově hlavním vchodem. Do prostoru školy je
zakázáno vjíždět na in-line bruslích nebo koloběžkách. Žáci po převlečení a přezutí v šatnách odcházejí
samostatně do tříd, v šatnách se nesmějí zdržovat. Žáci se přezouvají do domácí obuvi, je nepřípustné používat
jako obuv na přezutí boty na tělesnou výchovu, které používají žáci ve venkovních prostorách školy. Do
prostoru šaten v hlavní budově nemají žáci v době od 8:00 do 11:45 hod. přístup s výjimkou vyzvednutí a
uložení úborů na tělesnou výchovu.
1 a) Šatny:
Šatny v hlavní budově jsou složeny z uzamykatelných skříněk, každý žák má svoji skříňku. Klíč od skříňky je
zapůjčován žákům zpravidla po dobu jejich školní docházky na základě vratné finanční zálohy 50,- Kč. Pokud si
žák zapomene klíč od skříňky, službu konající zaměstnanec školy žákovi po prokázání žákovskou knížkou skříňku
otevře generálním klíčem a o otevření provede písemný záznam. V případě ztráty klíče dostane žák od
určeného zaměstnance školy zapůjčen druhý originál klíče od jeho skříňky na dobu maximálně 5 školních dnů,
aby zákonní zástupci žáka mohli pořídit kopii klíče. Nevrátí-li žák do určené doby druhý originál klíče, namontuje
škola do jeho skříňky jiný zámek, který zákonní zástupci žáka hradí v plném rozsahu. Žák zodpovídá za
přidělenou skříňku, nesmí ji jakkoli upravovat, popisovat nebo nalepovat obrázky, samolepky apod., nesmí
jakkoli upravovat ani ostatní skříňky, veškeré závady je povinen neprodleně hlásit svému třídnímu učiteli. Šatní
skříňka slouží k ukládání oděvních svršků, obuvi, oblečení a obutí na tělesnou výchovu apod. Do skříňky nesmí
žáci ukládat předměty nesouvisející s převlékáním a se školními pomůckami.
Školní družina je otevřena pro přihlášené žáky od 6:30 do 7:30 hod. a po ukončení vyučování do 17:30 hod.
Žáci, kteří jdou do ranní družiny, vcházejí do školy hlavním vchodem, žáci kteří odcházejí ze školní družiny,
odcházejí do 14:00 hod. hlavním vchodem, po 14. hod. bočním vchodem z chodby D – přízemí.
2. Časové rozdělení vyučovacích hodin a přestávek je uvedeno v příloze.
3. Organizace vyučování: 1.st.- žáci jsou ve svých kmenových třídách, popř. na odborné
předměty v odborných pracovnách.
2.st.- žáci přecházejí na jednotlivé předměty do pracoven. Třída přechází samostatně
ihned po ukončení hodiny a pak teprve žáci využívají přestávky
4. Při vstupu učitele do učebny a při odchodu učitele žáci pozdraví povstáním. Nenastoupí-li učitel 5 min. po
zahájení hodiny do třídy, hlásí tuto skutečnost služba příslušnému zástupci ředitele.
5. Žáci sedí podle zasedacího pořádku stanoveného vyučujícím učitelem a ručí za své pracovní místo. Nestanovíli vyučující učitel zasedací pořádek, sedí žáci podle pořádku stanoveného třídním učitelem.
6. Při přecházení do jiné učebny ručí žákovská služba, určená třídním učitelem, za pořádek ve třídě, vážné
závady hlásí učiteli.
7. O malých přestávkách jsou žáci převážně v učebně, nebo v části chodby s touto učebnou související. Režim
při velkých přestávkách je upraven v příloze.
8. Větrání tříd: během vyučovacích hodin - zodpovídá vyučující učitel
o přestávkách - zodpovídá dozírající učitel
Samostatně manipulovat s okny žáci z bezpečnostních důvodů nesmějí.
9. Návštěvy rodičů po dohodě s učitelem a při vyžádaných konzultačních hodinách
(konzultace@fzsmeziskolami.cz ). Mimořádně v nutných případech před vyučováním nebo o přestávce.
10. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádají rodiče o uvolnění žáka z
vyučování. Uvolnit žáka z vyučování má právo:
- v rámci své vyučovací hodiny - vyučující učitel
- v rámci vyučovacího dne - třídní učitel
- déle než na jeden vyučovací den - ředitel školy.
11. Nepřítomnost žáka z nepředvídaného důvodu ohlásí rodiče žáka třídnímu učiteli nejpozději do 3
kalendářních dnů.
12. Po ukončení nepřítomnosti žáka z nepředvídaného důvodu omlouvají rodiče žáka cestou žákovské knížky
neprodleně. Pokud nebude nepřítomnost žáka omluvena do 5 vyučovacích dnů, považuje škola nepřítomnost
žáka za neomluvenou a překročí-li v celkovém objemu 20 hodin, hlásí ji Úřadu Městské části Praha 13.
13. Školní družina - viz vlastní vnitřní řád.
14. Všeobecné pokyny:

a)
b)
c)
d)

opouštět školní budovu během vyučovacího období není zásadně dovoleno
jakékoli zdržování se ve školní budově mimo vyučování či mimoškolní činnost je pro žáky nepřípustné
polední přestávku tráví ve škole pouze žáci, kteří jsou rodiči přihlášeni k dozoru během ní
jakékoli projevy sexuální náklonnosti nebo obtěžování jsou v budově školy, v jejím bezprostředním okolí
a na akcích pořádaných školou nepřípustné
e) ve školní budově žáci nesmí nosit pokrývku hlavy, s výjimkou důvodů zdravotních či náboženských,
stejně tak si nesmí zakrývat obličej
f) žáci dbají o svou kmenovou učebnu, sledují stav majetku, starají se o její estetickou úpravu
g) jakékoliv úmyslně způsobené škody v budově školy i v jejím areálu hradí zákonní zástupci žáků
h) žáci zacházejí se svěřenými učebnicemi a školními pomůckami šetrně a s ohledem na to, že je po nich
budou využívat i jejich mladší spolužáci
i) v případě ztráty nebo úmyslného poškození učebnice žák učebnici fyzicky nahradí
j) žákům se nedoporučuje nosit do školy drahé předměty (oblečení a obuv, přehrávače, mobilní telefony
apod.), jakož i vyšší částky peněz (škola nemá možnost krýt případné ztráty pojistkou)
k) nosí – li žáci do školy na svou odpovědnost prostředky mobilní komunikace, je zakázáno je používat při
vyučování, rovněž je zakázáno jakékoli přístroje připojovat k elektrické síti školy
l) Žáci nesmí pořizovat audio- a videozáznamy v prostorách školy, v průběhu vyučování, ani na školních
akcích, s výjimkou výslovného vyzvání učitele
m) hospodářku školy mohou žáci navštěvovat v úředních hodinách, jsou-li stanoveny
Nedodržením zásad školního řádu se žáci vystavují kázeňským postihům, případně sníženému hodnocení
chování ve smyslu předpisů pro oblast základních škol.
Školní řád se vztahuje na pobyt žáků ve školní budově a na všechny akce pořádané školou.
V Praze dne 1.9.2014
PhDr. Petr Vodsloň v.r.
ředitel školy

Příloha č. 1:

Časové rozložení vyučovacích hodin a přestávek a režim o velkých přestávkách:
Vyučování dopoledne: 1. 8:00 - 8:45
přestávka 10 min.
2. 8:55 - 9:40
přestávka 15 min.
3. 9:55 -10:40
přestávka 20 min.
4. 11:00-11:45
přestávka 10 min.
5. 11:55-12:40
přestávka 10 min.
6. 12:50-13:35
přestávka 5 min.

Vyučování odpoledne: 7. 13:40 – 14:25
přestávka 10 min.
8. 14:35 – 15:20
přestávka 10 min.
9. 15:30 – 16:15

3 minuty před každou vyučovací hodinou zvoní tzv. přípravné zvonění, po němž jsou žáci povinni
zdržovat se v učebně na svém pracovním místě a připravovat se na vyučování.
Při dvou po sobě následujících vyučovacích hodinách s převážně výchovným zaměřeních
(„dvouhodinovka“), zařazených na konec dopoledního nebo odpoledního vyučovacího období se 10ti minutová přestávka mezi těmito hodinami zkracuje na 5-ti minutovou přestávku.
Při 10-ti minutových přestávkách žáci přecházejí do odborných pracoven, zdržují se převážně ve
své učebně, nebo v jejím bezprostřední okolí na chodbě.
Při 15-ti minutové a při 20-ti minutové přestávce se žáci mohou volně pohybovat po školní
budově, s omezením:
- žáci 1. stupně z tříd umístěných v nové budově: po nové budově
- žáci 1. stupně z tříd umístěných ve staré budově: po prostorech náležejících k 1. stupni ve staré
budově
- žáci 2. stupně: po prostorech náležejících k 2. stupni s výjimkou části B a C přízemí, není-li tam
ustanoven dozor.
Vstup k nápojovým a jídelním automatům a do jídelny v době prodávání svačin je povolen bez
omezení.
Podle počasí žáci organizovaně tráví přestávky ve venkovních prostorech školy. Pokyn k trávení
přestávky ve venkovních prostorech dává učitelům vedení školy.
Rozhodnutím ředitele je možné v mimořádných situacích zkrátit přestávku mezi dopoledním a
odpoledním vyučováním na 30 min.

Příloha č. 2:

§ 28 odst. 2 a 3 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění (Údaje, které jsou zákonní zástupců žáků škole povinni
poskytovat):
(2) Školní matrika školy podle povahy její činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti, žákovi neb studentovi:
a) jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi
nebo studentovi přiděleno, dále státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, popřípadě
místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí,
nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky,
b) údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání,
c) obor, formu a délku vzdělávání, jde-li o střední a vyšší odbornou školu,
d) datum zahájení vzdělávání ve škole,
e) údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk,
f) údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení,
nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je dítě, žák nebo student sociálně
znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte nebo nezletilého žáka nebo
zletilým žákem či studentem poskytnut,
g) údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na
průběh vzdělávání,
h) datum ukončení vzdělávání ve škole; údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší
odborné škole ukončeno,
i) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na
území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické
spojení.
(3) Školní matrika školského zařízení podle povahy jeho činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti, žákovi
nebo studentovi:
a) jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi
nebo studentovi přiděleno, dále státní občanství a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na
území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě,
žák nebo student na území České republiky,
b) datum zahájení a ukončení školské služby nebo vzdělávání,
c) údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na
poskytování školské služby nebo vzdělávání,
d) údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení,
nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je dítě, žák nebo student sociálně
znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte nebo nezletilého žáka nebo
zletilým žákem či studentem poskytnut,
e) označení školy, v níž se dítě, žák nebo student vzdělává,
f) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na
území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické
spojení.

