ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY
I. Práva dítěte
(Podle Úmluvy o právech dítěte, již přijalo 20.11.1989 Valné
shromáždění OSN)
 Žák má právo na svobodu projevu. Připomínky na adresu školy
může vznést prostřednictvím rodičů .
 Žák má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Za
svoje názory nemůže být postihován (tělesně ani duševně).
 Žák má svobodu ve výběru kamarádů.
 Žák má svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k
tomu určeny.
 Žák má právo, aby byl ze strany pedagogických pracovníků
respektován soukromý život jeho rodiny.
 O způsobu výchovy žáka v rodině rozhodují oba rodiče, tudíž
nesou i primární zodpovědnost za něj.
 Žák má právo být chráněn před jakýmkoliv tělesným i
duševním násilím, zneužíváním, urážením a zanedbáváním.
 Žák má právo na volný čas, přiměřený odpočinek, účast při hře
či oddechové umělecké a sportovní činnosti úměrné jeho
věku.

II. Ochrana před sociálně patologickými jevy
Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence,
průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska
výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody
umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.
Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti
prevence, informuje je o preventivním programu školy a dalších
aktivitách. Školní metodik prevence spolupracuje na základě
pověření ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně právní
ochranu dětí a mládeže.
Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání
návykových látek v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se bere
jako hrubé porušení školního řádu. Ředitel školy využije všech
možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát
podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto
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zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude
informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení
tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné
pomoci.
Projevy šikanování mezi žáky, násilí, omezování osobní svobody,
diskriminace, ponižování a pod., kterých by se dopouštěli jednotliví
žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v
situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v
prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou
považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností
ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz
přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné
zástupce.
Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem
vykonávat kvalitní dohled nad žáky o přestávkách, před začátkem
vyučování, po jeho skončení i během osobního volna žáků, a to
hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo
docházet.

III. Povinnosti žáků
A. Režim školy
 Školní budova se otevírá v 7,00 hod a je otevřena do 8,00 hod
pro všechny žáky. Dozor při vstupu provádí školnice V jinou
dobu jsou žáci vpuštěni do budovy prostřednictvím
přístupového systému.
 Po příchodu ke škole před zahájením vyučování žáci do
budovy vstupují ukázněně.
 Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatně
a ihned odcházejí do učeben. V šatně se nezdržují a
nevysedávají tam. V průběhu vyučování je žákům vstup do
šatny povolen pouze se svolením vyučujícího.
 10 minut před zahájení vyučování musí být všichni žáci ve
třídách, aby se mohli včas připravit na výuku.Vyučování je
zahájeno v 7,40h.
 Nepřítomnost ve vyučování z důvodu nemoci jsou povinni
zástupci žáka oznámit do 3 dnů písemně nebo telefonicky.
Písemnou omluvenku v omluvném listě v žákovské knížce
přinese žák ihned po skončení absence. Omluvu podepisuje
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jeden z rodičů. Při podezření na bezdůvodné absence se třídní
učitel vyžádá potvrzení lékaře.
 Škola může uvolnit žáka z vyučování na určitou dobu na žádost
rodičů předem. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný
vyučující, na jeden až čtyři dny uvolňuje třídní učitel, na týden
a dobu delší ředitel školy. Při uvolnění delším čtyř dnů
podávají rodiče písemnou žádost. I tato nepřítomnost musí být
však omluvena v omluvném listě v žákovské knížce a
omluvenka předložena třídnímu učiteli ihned při návratu do
školy.
6.Provoz školní družiny:
Odpolední provoz:

Provoz školní družiny
Pondělí

7.00 – 7.30 hod

Pondělí

Úterý

7.00 - 7.30 hod.

Úterý

Středa

7.00 – 7.30 hod.

Středa

Čtvrtek

7.00 – 7.30 hod.

Čtvrtek

Pátek

7.15 – 7.30 hod.

Pátek



11.20
15.20
10.25
12.20
10.25
15.20
11.20
15.20
11.20
12.20

–
–

13.05 –
15.20

–
–
–

13.05 –
15.05

Žáci jsou ze školní družiny propouštění po příchodu rodičů či
jiných zástupců rodičů, nebo na základě písemného sdělení o
odchodu žáka (sdělení může mít trvalou platnost). Na
telefonická sdělení ohledně odchodu žáků se nebere zřetel.

B. Zásady chování žáků ve škole a při činnostech mimo školu
 Žáci zdraví ve škole všechny dospělé osoby pozdravem "Dobrý
den".
 Poškodí-li žák úmyslně nebo z nedbalosti školní majetek,
majetek žáků, učitelů či jiných osob, jsou rodiče tohoto žáka
povinni škodu nahradit. Žák nosí učebnice a žákovskou knížku
řádně zabalené. Psaní po lavici a do učebnic budou
posuzovány jako úmyslné poškozování společného majetku.
 Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci
dbají na dostatečné zajištění svých věcí. Ztráty z
neuzamčených místností pojišťovna nehradí.
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Žákům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v
prostorách školy ani na školním pozemku bez dozoru učitele.
Při mimotřídním vyučování či zájmové činnosti se žáci scházejí
5 - 10 minut před zahájením činnosti před školní budovou a
vyčkají příchodu vedoucího. Pouze s ním odcházejí do školní
budovy. Vedoucí nad nimi vykonává dozor po celou dobu
pobytu ve škole a dohlíží na ně až do odchodu z budovy.
V polední přestávce je možné využít školní družinu. Žáky, kteří
jsou přihlášeni do školní družiny, předává vyučující p.
vychovatelce. Ostatní žáky doprovodí do šaten a počká, až
poslední žák opustí prostor šaten.
Vstup žáků do sborovny bez vyzvání je zakázán.
Do školy nosí žáci pouze věci potřebné k výuce, cenné věci se
nedoporučuje s sebou nosit. Žáci mají zakázáno používat
mobilní telefon v budově školy. Hodinky, šperky, apod. mají
neustále u sebe, pokud je musí odložit, např. v hodině tělesné
výchovy, svěřují je do úschovy vyučujícímu.
Nalezené věci předá nálezce ihned do sborovny školy.
Dojíždění žáků do školy na kole tento školní řád neřeší a škola
také nezodpovídá za možný úraz žáků a ztráty kol.
Žáci nechávají přezůvky v šatně přes noc, musí být však
uloženy v sáčku a zavěšeny na věšáku.
Žáci odpovídají škole za své chování i mimo školu při akcích,
musí školu náležitým chováním reprezentovat i na veřejnosti.
O účasti na výletech, exkurzích a škole v přírodě u žáků
s výchovnými problémy nebo u nichž byla použita výchovná
opatření( porušování školního řádu, třídní nebo ředitelská
důtka, snížená známka z chování ), rozhoduje ředitel školy a
může mu účast nepovolit.

C. Chování ve školní jídelně
 Do jídelny odcházejí žáci v doprovodu vyučujícího.
 Aktovky si ukládají v šatně, v případě odpoledního vyučování
ve třídě. Peníze a cenné předměty nedoporučujeme
ponechávat v tašce.
 V jídelně se žáci staví ukázněně do zástupu podle pokynů
dozírajícího učitele.
 Žáci šetří zařízení a vybavení jídelny, hradí svévolně
způsobené škody.
 Z jídelny se neodnáší žádné jídlo, žáci vše snědí v jídelně.
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Žáci se podřizují pokynům vyučujících i personálu školní
kuchyně. Neukázněný žák může být potrestán zařazením na
jiné místo fronty čekajících žáků, za opakované přestupky
závažnějšího rázu či nekulturní chování může být žák vyloučen
ze školního stravování.
Po obědě odejdou žáci z jídelny v doprovodu vyučujícího.

D. Žákovské služby
 Třídní učitelé určují žákovské služby na určité období a pro
určité činnosti zavedené podle zvyklostí třídy a třídního
učitele.
E.Hygiena a bezpečnost práce
 Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před
jídlem a při použití WC.
 Všichni pracovníci školy a žáci se chovají při pobytu ve škole i
mimo školu tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých
spolužáků či jiných osob.
 Žáci chodí slušně a čistě oblečení a upraveni.
 Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování
ve třídě, na chodbě nebo na školním dvoře, jsou žáci povinni
hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících.
 Také úrazy, ke kterým došlo při společné činnosti žáků mimo
školu, je třeba bez odkladu hlásit vedení školy. Každý úraz je
nutno zapsat do knihy úrazů, která je uložena u ředitelky
školy.
 Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči bez
dozoru učitele.
 Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo
budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny
doprovázejících osob. Před těmito akcemi doprovázející učitel
žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd,
platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci
předem seznámeni.
 Při výuce tělesné výchovy , pracovních činností a při práci na
pozemcích zachovávají žáci bezpečnostní předpisy určené
vyučujícím daného předmětu. Vyučující daného předmětu jsou
povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině
školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině
chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do přehledu v
třídní knize.
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Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz nošení, držení,
distribuce a zneužívání návykových látek.
Doporučuje se nenechávat peníze v hotovosti a osobní cenné
věci volně ve stolech, ve skříních jak ve třídě, tak v
kabinetech a nenechávat je ve škole přes noc.

IV. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků
Zákonní zástupci žáků mají právo:
na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,
volit a být voleni do školské rady
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných
záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována
pozornost,
na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v
záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího
programu,
požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu.
Zákonní zástupci žáků mají povinnost:
zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání
závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,
informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních
obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly
mít vliv na průběh vzdělávání
VI. Práva a povinnosti pracovníků školy





Pro pedagogické pracovníky a provozní pracovníky jsou
závazné pokyny dané pracovním řádem, zákoníkem práce,
organizačním řádem školy, předpisy a zákony platnými pro
oblast školství.
Všichni pracovníci plní úkoly dané plánem práce školy pro
školní rok a úkoly dané týdenním plánem práce.
Věnují individuální péči dětem z málo podnětného rodinného
prostředí a dětem se zdravotními problémy. Berou ohled na
výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v
pedagogicko-psychologické poradně a na sdělení rodičů o
dítěti. Třídní učitelé průběžně seznamují ostatní pedagogy o
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nových skutečnostech zjištěných u žáka (problémy s
chováním, prospěchem, zdravotními a rodinnými problémy).
Všichni vyučující zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků
při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a
vzděláváním.
Pravidelně a soustavně informují zástupce žáka o prospěchu
žáka, sdělují jim všechny závažné známky zápisem do
žákovské knížky. Informují je o každém mimořádném zhoršení
a prospěchu žáka.
Dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a protipožární předpisy.
Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění
žáka informují bez zbytečných průtahů rodiče postiženého
žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření
či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby.
Do školy přicházejí nejméně 15 minut před zahájením
vyučování a výchovné činnosti. Ve škole se všichni přezouvají.
Neplánovaný pozdní příchod omluví ihned vedení školy,
plánovaný pozdní příchod nahlásí předem ředitelce.
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 a
předá je ředitelce školy.
Po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek
ve třídě, uzavření oken a odvádějí žáky do šatny. Učitel odchází
ze třídy poslední.
Organizační, administrativní záležitosti stejně jako návštěvy
rodičů si vyučující vyřizují v době mimo vyučování a
plánovaných porad a schůzí.
Učitelé pověření dozorem kontrolují vykonávání všech
ustanovení školního řádu. O závadách a vážných přestupcích
informují ředitele školy.
V případě onemocnění je učitel povinen oznámit svou
nepřítomnost nejpozději 20 minut před zahájením vyučování
ředitelce školy. Pokud mu to umožňuje zdravotní stav, předá
přípravy či jiné pokyny k výuce suplujícím. Též oznámí, kdy jde
na kontrolu a posléze, který den nastoupí do školy. Při
předvídané absenci předloží učitel plány učiva pro potřebu
zastupujících. V den nástupu pracovní neschopnosti předá
ředitelce školy „neschopenku“.
Učitelé úzce spolupracují se školní družinou.
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Všechny problémy týkající se kázně je třeba řešit ihned
třídním učitelem.
Všechny pracovníky školy uvolňuje za jakýmkoliv čelem
ředitelka školy.
Jízdní kola si učitelé ukládají do stojanu před školou a
zamykají je.
Není dovoleno v době vyučování posílat žáky mimo budovu
školy k vyřizování soukromých i služebních záležitostí učitelů,
není dovoleno pouštět žáky samotné k lékaři. Škola odpovídá
za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka včetně kroužků,
přestávek a stravování.
Pracovník má nárok na volno s náhradou mzdy k vyšetření
nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení na nezbytně dlouhou
dobu, pokud jej nebylo možno provést mimo pracovní dobu. O
návštěvě zdravotnického zařízení předloží vedení školy
potvrzenou propustku či doklad potvrzený lékařem, který bude
obsahovat datum, čas, razítko a podpis lékaře.
Za řádný výkon dozoru při zajištění bezpečnosti žáků, jejich
chování apod. se považuje fyzická přítomnost vyučujícího v
úseku, který mu byl rozpisem určen a postupné procházení
učeben a přilehlých volně přístupných míst. Během dozoru
nesmí vyučující vykonávat žádné jiné činnosti (oprava sešitů,
četba knih, apod.). Pokud nemůže vyučující z jakýchkoli
důvodů dozor vykonávat, je povinen tuto skutečnost předem
oznámit ředitelce.
Učitel pověřený dozorem ve školní jídelně odchází ze třídy a
nastupuje dozor včas. Dbá na pořádek před jídelnou. Zamezí
nefunkčnímu předbíhání ve frontě u výdeje. Pokud zjistí
případné nedostatky (např. mokrá podlaha), upozorní
příslušnou pracovnici kuchyně.

VII. Třídní učitelé



Vedou řádně a pečlivě pedagogickou dokumentaci určenou
předpisy a vedením školy.
Věnují pozornost zdravotnímu stavu žáků, vlivu rodinného
prostředí na prospěch a chování žáků. O závažných
skutečnostech informují ostatní vyučující, zejména o závěrech
lékařských vyšetření a nálezů z psychologické poradny.
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Přesně evidují a kontrolují absenci žáků. Vyžadují omluvu
nepřítomnosti do 48 hodin. Od žáků po nepřítomnosti vyžadují
písemnou omluvenku ihned po návratu ze školy.
Pravidelně informují rodiče o prospěchu a chování žáků
prostřednictvím sešitů a žákovských knížek, při informacích a
osobních schůzkách s rodiči. Souhrnné hodnocení píší dle
potřeby do žákovských knížek tak, aby byla zajištěna
informovanost rodičů o prospěchu a chování žáků podle
požadavků klasifikačního řádu. Sledují, zda rodiče kontrolují
zápisy v žákovských knížkách.
Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské
knížce tyto údaje: telefonní čísla rodičů do zaměstnání a
domů, rodné číslo, adresu, zdravotní pojišťovnu.
Stanovují žákovské služby ve třídách.
Dbají o estetický vzhled učebny, poškození a závady hlásí
ředitelce školy. Usilují o konkrétní postihy a finanční náhradu u
záměrně způsobených škod.

VIII. Hodnocení žáků

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
–

–
–

–

V jednotlivých učebních oblastech předem stanovíme a žákům
sdělíme základní učební požadavky. Jasně formulujeme, jaké
dovednosti si žáci mají osvojit, čemu se mají naučit. Žáky
upozorňujeme, jaké činnosti budou provádět, o čem budeme
hovořit.
Žákům předkládáme reálné a dosažitelné cíle, a tak vedeme
žáky k bezchybnosti a poctivosti.
Žákům důvěřujeme a sebehodnocení nepovažujeme za
příležitost k podvádění. Díky zpětné vazbě mají učitelé i žáci
přehled o tom, co a jak již zvládli. Takto vedení žáci nemají
potřebu podvádět – podvádění pro ně ztrácí smysl, jelikož
nevede ani k prožití pocitu úspěchu ani k cíli, kterým je
dosahování co nejlepších výsledků.
Žáky vedeme k tomu, aby si do svých učebních materiálů
zaznamenávali
to,
co
už
dobře
ovládají
(například
„hvězdičkou“). Na základě takto provedeného sebehodnocení
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–

–

–
–

–

–

žáků
mohou
učitelé
následně
přistupovat
k
individuálnímu řešení jejich problémů a nejasností.
Používáme činností přístupy a metody učení, které umožňují
žákům odhalovat chyby, hned je opravovat a brát si z nich
poučení. Žákům tak průběžně umožňujeme uvědomění, co z
probíraného učiva již ovládají.
Žákům umožňujeme vyjadřovat své myšlenky, názory a
prezentovat své vědomosti. Nejdříve dáváme příležitost
projevit se žákům, kteří se v daném učivu orientují jako první.
Na jejich příkladě si ostatní žáci nejlépe uvědomí vlastní
stupeň poznání.
Používáme učební materiály, ve kterých je sebehodnocení žáků
zapracované.
K sebehodnocení písemných cvičení přistupujeme teprve
tehdy, až je žák schopen uvědomit si, že probírané učivo
ovládá.
Předkládáme žákům ukázky správně vypracovaných úkolů
různé obtížnosti a upřesňujeme, co požadujeme na výborné
ohodnocení a co je hodnoceno již jako chvalitebně. Žáci
potřebují vědět, jakou náročnost úkolů mají k určitým
ohodnocením zvládat. Stejně stanovíme ukazatele při
hodnocení písemném bez klasifikačních stupňů. Žák potom ví,
k čemu ve svém snažení směřuje a je mu tak dána možnost
sebehodnocení.
Dodržujeme zásady a pravidla pozitivního hodnocení.

Pravidla prověřování vědomostí formou prověrek a zkoušení
Před zadáním jakékoli prověrky nebo testu zvažujeme, zda:
– má hodnotit naučení určitým poznatkům,
– má diagnostikovat učební problémy.
U otázek, úloh, testů, diktátů aj., uváděných v učebnicích, předem
posuzujeme jejich vhodnost pro žáky určité třídy. Dbáme na to,
aby znění úkolů a otázek bylo jasné, aby při zjišťování
vzdělávacích výsledků nedocházelo k záměně nepochopení zadání
za neznalost.
Při prověřování vědomostí:
– prověřujeme a hodnotíme to, o čem víme, že jsme žáky učili a
naučili;
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–

–

–
–

–

–

–

dbáme, aby příklady, diktované věty nebo testy určené
k hodnocení žáků obsahovaly jen to, co bylo s žáky dostatečně
procvičeno;
dbáme, aby zadání úloh bylo věku žáků přiměřené tj.
formulované tak, aby mu žáci určitého věku mohli dobře
porozumět, aby o úkolu měli již nějaké povědomí, aby se již
s podobným úkolem někdy setkali;
ústní zkoušení vedeme tak, abychom při něm zjišťovali, co žák
umí, ne to, co ještě neumí;
písemnou práci na závěr určitého celku nezadáváme
předčasně, ale až když žáci svými projevy prokazují, že jsou na
písemnou práci vybaveni vědomostmi;
při prověřování učiva probíraného před delší dobou ho s žáky
nejprve nějakou formou zopakujeme, a to alespoň krátce a
v několika po sobě jdoucích hodinách;
při celkovém hodnocení žáka bereme v úvahu a hodnotíme i
pokrok, jaký žák za určité období udělal a jaká byla jeho snaha
k odstranění nedostatků;
všechna hodnocení vyjadřujeme jako objektivní informaci
povzbudivého charakteru.

Stupně hodnocení prospěchu

Výborný
Žák má trvalé znalosti. Nepatrné chyby se projevují zřídka a žák je
sám bez upozornění opraví. Písemný i ústní projev je plynulý a
logicky uspořádaný. Žák je schopen samostatné a tvořivé práce.

Chvalitebný
Žák má trvalé znalosti. Nepodstatné chyby se projevují zřídka a žák
je sám bez upozornění opraví. Písemný i ústní projev je logicky
uspořádaný. Žák je schopen samostatné práce v daném předmětu.

Dobrý
Žák má trvalé znalosti. Chyby dokáže po upozornění samostatně
opravit. Ústní projev postrádá plynulost a logické uspořádání. Žák
rozumí probíranému učivu, nedokáže však samostatně a tvořivě
pracovat.
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Dostatečný
Žák má základní znalosti dostačující k pochopení dalšího
navazujícího učiva. V ústním a písemném projevu se objevují chyby,
které je s pomocí učitele schopen opravit. Není schopen samostatné
práce.

Nedostatečný
Znalosti žáka nepostačují k pochopení dalšího učiva. V ústním i
v písemném projevu se objevují chyby, které ani po upozornění není
schopen opravit. Nedokáže samostatně pracovat.
Při konečné klasifikaci vyučující zohledňuje další skutečnosti na
základě individuálního přístupu.
Žáci s IVP jsou hodnoceni podle pravidel daných v IVP.
Stupně hodnocení chování

Stupeň 1 (velmi dobré)
Žák uvědoměle přijímá a dodržuje pravidla chování stanovená
školním řádem a aktivně je prosazuje. Projevuje dobrý vztah ke všem
pracovníkům školy i spolužákům. Přispívá k utváření a upevňování
příjemného pracovního prostředí. Ojediněle se může dopustit méně
závažných přestupků proti školnímu řádu.

Stupeň 2 (upokojivé)
Chování žáka není vždy v souladu s pravidly chování a s ustanovením
školního řádu. Dopustí se závažného přestupku nebo se dopustí
opakovaně méně závažných přestupků. Nepřispívá aktivně
k utváření příjemného pracovního prostředí ani k utváření dobrých
mezilidských vztahů. Žák je však přístupný výchovnému působení
a snaží se své chyby napravit.

Stupeň 3 (neuspokojivé)
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování stanovenými ve školním
řádu a v rozporu s pravidly slušného chování. Žák záměrně narušuje
pracovní prostředí a mezilidské vztahy. Dopouští se takového
provinění, že je jím vážně ohrožena výchova ostatních žáků. Žák se
nesnaží své chyby napravit a není přístupný výchovnému působení.
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O udělení 2. nebo 3. stupně z chování rozhoduje ředitel školy na
základě projednání v pedagogické radě, a to na základě návrhu
třídního učitele. Třídní učitel je povinen předjednat před
pedagogickou radou návrh na snížení známky z chování s ostatními
pedagogickými pracovníky, kteří daného žáka učí.
Hodnocení chování, které odpovídá stupni 2 nebo 3, není výchovným
opatřením a ani trestem.
Při hodnocení chování se vychází z žákova chování za celé pololetí.
Při výsledném hodnocení chování žáka na vysvědčení nemusí při
hodnocení, které odpovídá stupni 2 nebo 3, nutně předcházet udělení
výchovných opatření (NTU, DTU, DŘŠ).
Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

Prospěl 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.

Prospěl – není-li v žádném z povinných předmětů stanovených
školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm
prospěchu 5 – nedostatečný

Neprospěl – je-li v některém z povinných předmětů stanovených
školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm
prospěchu 5 – nedostatečný

Nehodnocen – není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných
předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci 1.
pololetí.
Výchovná opatření

Pochvaly
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· Drobné pochvaly uděluje každý pedagogický pracovník
bezprostředně po vzniku důvodu pro jejich udělení a zaznamená je
do žákovské knížky.
· Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na
základě podnětu ostatních pracovníků školy po projednání
s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný
projev školní iniciativy nebo za déletrvající svědomitou úspěšnou
práci.
· 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 a za dlouhodobou svědomitou a úspěšnou práci.
· Pochvala zapsaná na vysvědčení může být udělena po projednání
v pedagogické radě. Tuto pochvalu předkládá pedagogické radě
třídní učitel na základě návrhu vyučujících, ředitele školy, zástupce
obce nebo jiného nadřízeného orgánu. Pochvalu zaznamená třídní
učitel do katalogového listu žáka.

Opatření k posílení kázně
Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle
závažnosti tohoto porušení žákovi udělit:

Napomenutí třídního učitele
Napomenutí ukládá třídní učitel za opakované drobné porušování
školního řádu, občasné zapomínání a občasné neplnění povinností.
Zákonným zástupcům je napomenutí oznámeno prostřednictvím
zápisu v žákovské knížce.

Důtka třídního učitele
Důtku třídního učitele ukládá třídní učitel za jednorázové závažnější
porušení školního řádu, pravidel mezilidského chování nebo za časté
zapomínání a občasné neplnění povinností po předchozím projednání
s vyučujícími, kteří daného žáka učí, a to bezprostředně po
přestupku. O udělení důtky jsou zákonní zástupci informováni
zápisem v žákovské knížce.
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Důtka ředitele školy
Důtku ředitele školy ukládá ředitel školy za hrubé jednorázové
porušení školního řádu, pravidel mezilidského chování či velmi časté
zapomínání, špatnou pracovní morálku a neplnění povinností na
základě návrhu třídního učitele, který návrh nejdříve projednal
s ostatními vyučujícími, kteří žáka učí. O udělení důtky jsou zákonní
zástupci informováni zápisem v žákovské knížce.
O udělení všech výchovných opatření provede třídní učitel přesný
zápis do evidence školy.
Důtky a napomenutí se ukládají za jednorázová porušení pravidel
nebo souhrnně za čtvrtletí za opakované porušování školního řádu,
zapomínání, špatnou pracovní morálku či neplnění povinností. Slouží
jako upozornění na problémy s dodržováním pravidel, které by
později mohly vést v závažnějších případech i ke snížené známce
z chování.

Zásady pro hodnocení chování
Při návrhu udělení opatření k posílení kázně nebo snížené známky
z chování přihlíží třídní učitel zejména:
·
·
·
·

k závažnosti přestupku,
k četnosti a opakování přestupku,
k hodnocení žáka ostatními pedagogickými pracovníky,
k tomu, zda v předchozím klasifikačním období již žákovi bylo

uděleno některé z opatření na posílení kázně nebo zda mu byla
snížena známka z chování,
· k charakteru a četnosti zápisů v žákovské knížce, které mají vliv
na posouzení chování žáka,
· za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření
k posílení kázně,
· třídní učitelé jsou povinni, pokud je to možné, včas
prokazatelným způsobem informovat zákonné zástupce
o problémech jejich dítěte, které by mohly vést k udělení opatření
k posílení kázně nebo k snížení známky z chování.
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· Učitelé jsou povinni, pokud je to možné, včas informovat třídní
učitele o problémech žáka, které by mohly vést k udělení opatření
k posílení kázně nebo k snížení známky z chování.

Projednáno a schváleno pedagogickou radou dne 29. 8. 2017
Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2016

Mgr. Iva Šafránková
ředitelka školy
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