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organizace 
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vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vydávám jako statutární 
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1. Práva žáků 
 
Žák naší školy má všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v „ Úmluvě o právech dítěte“. 
Žák má právo: 
 

1. Na vzdělání podle školního vzdělávacího programu. 
2. Na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností. 
3. Být chráněn před jakoukoli formou diskriminace. 
4. Na odpočinek, volný čas a oddechovou činnost odpovídající jeho věku. 
5. Na přístup k informacím, které podporují jeho duchovní, morální a sociální vývoj. Má právo 

na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují 
jeho morálku. 

6. Na vyjádření vlastního názoru ve věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat 
přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. Žák 
má právo sdělit svůj názor třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím, výchovné poradkyni a 
vedení školy. Může využívat schránku důvěru a školní vrbu. Jeho názorům musí být dána 
náležitá váha. 

7. Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně 
patologickými jevy. Má právo na využití preventivních programů, které mu slouží 
k poskytnutí potřebné podpory ve zmíněných oblastech. 

8. Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích, nebo má nějaké problémy. 
9. Může si vyžádat pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu, nebo potřebuje 

doplnit své znalosti. 
10. Na práci ve zdravém životním prostředí. 
11. Na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky i 

s psychotropními látkami. 
 
 

      2. Povinnosti žáků 
 
Žák má povinnost: 
 

1. Dodržovat školní řád a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti ve všech vyučovacích 
předmětech, učebnách a prostorách školy, s nimiž byl seznámen a chovat se tak, aby 
neohrozil zdraví svoje ani jiných osob. 

2. Účastnit se vyučování podle rozvrhu hodin – řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. 
3. Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a 

školním řádem. 
4. Zdravit ve škole všechny dospělé, dodržovat zásady slušného chování a jednání k žákům i 

zaměstnancům školy. Pomáhat slabším a postiženým spolužákům.  
5. Chodit do školy vhodně a čistě upraven i oblečen a nosit si vhodnou obuv na přezutí. 
6. Řádně a systematicky se připravovat na vyučování. Nenarušovat nevhodně průběh 

vyučovacích hodin, nepoužívat hrubých a vulgárních slov. 
7. Nosit do školy učebnice, školní potřeby a žákovskou knížku a mít je připravené k použití 

před začátkem každé vyučovací hodiny. 
8. Neopouštět školní budovu bez vědomí vyučujících. 
9. Před odpoledním vyučováním, kroužky nebo jinou zájmovou činností čekat před budovou 

školy a vstupovat do školy pouze s vyučujícím. 
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10. Po příchodu do budovy si odložit v příslušné šatně obuv, svrchní oděv včetně pokrývek 
hlavy a přezout se do čisté a bezpečné obuvi a ihned poté odejít do třídy. 

11. Chovat se ukázněně, dbát na pořádek, vzorně a šetrně zacházet  s učebnicemi a školními 
potřebami, chránit školní majetek před poškozením, případné škody ihned hlásit 
přítomnému učiteli. Každý žák je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil 
úmyslně nebo z nedbalosti (úhradu úmyslného poškození majetku školy, žáků či učitelů 
žákem bude škola vymáhat u zákonného zástupce žáka). Zachovávat čistotu i v okolí školy, 
školního pozemku a areálu školního hřiště. Mimo školu se žák chová v souladu s pravidly 
slušného chování tak, aby nepoškozoval pověst školy. 

12. Dodržovat hygienické předpisy, bezpečnostní pravidla a řády jednotlivých učeben. Nenosit 
do školy věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo způsobit úraz. 

13. Nevstupovat do sborovny, kabinetů a kanceláří bez svolení a přítomnosti vyučujícího. 
14. Po poslední vyučovací hodině uklidit třídu a společně s vyučujícím odejít do šaten. Po 

odchodu je zakázáno zdržovat se v prostorách školy, na školním pozemku nebo hřišti. 
15. Nenosit do školy cenné věci a drahé předměty, které nejsou potřebné k výuce (škola za 

jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost), hlásit ihned jejich případné ztráty třídnímu 
učiteli. Žák musí dbát na dostatečné zajištění svých věcí – uzamykání šaten a tříd.   

16. Nenosit na vyučování mobilní telefony, MP 3 apod.  
17. Dodržovat zákaz nošení, distribuce a zneužívání návykových látek (cigarety, alkohol, OPL) 

v objektu školy i mimo něj. Porušení tohoto zákazu bude považováno za hrubý kázeňský 
přestupek a postiženo nejvyšším stupněm kázeňského opatření – 3. stupeň z chování. 
Postup sankcí při přistižení:  

- konzumace tabákových výrobků, alkoholu, OPL  
- distribuce a nošení tabákových výrobků, alkoholu, OPL 
- krádeže a vandalismu 

první přistižení:           2. stupeň z chování 
opakované přistižení:  3. stupeň z chování 
k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků se postupuje podle metodického 
pokynu MŠMT č-j.: 20 006/2007-51. 

18. Žákům školy jsou zakázány projevy xenofobie, rasismu, šikany a netolerance vůči jakékoliv 
odlišnosti. K prevenci a řešení šikany mezi žáky se postupuje podle metodického pokynu 
MŠMT č.j.: 24 246/2008-6 a Minimálního preventivního programu proti šikanování, ze dne 
1.3.2009. 

 
 

3. Režim školy 
 

Vyučovací hodiny 
 
Příprava         7.40 –   7.50 
1.hodina         7.50 –   8.35 
2.hodina         8.45 –   9.30 
3.hodina         9.50 – 10.35 
4.hodina       10.45 – 11.30 
5.hodina       12.00 – 12.45 
6.hodina       12.55 – 13.40 
7.hodina       13.50 – 14.35 
8.hodina       14.45 – 15.30 
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1. Škola je otevřena pro vstup žáků od 7.30 do 7.50 hodin. Pro žáky, kteří navštěvují školní 
družinu, je škola otevřena od 6.30 do 7.15 hodin. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze 
na vyzvání vyučujícího, který pro ně přichází k hlavnímu vchodu. 

2. Po vstupu do budovy projdou žáci do určených šaten, kde si odloží svršky a obuv, rukavice, 
šály, čepice odkládají do aktovek. V šatnách mají službu určení šatnáři, kteří dbají na 
pořádek, v 7.40 zamykají šatnu. Šatny jsou stále uzamčeny a žákům je vstup do šaten 
povolen pouze se souhlasem vyučujícího. Uzamčení šaten kontroluje v 7.50 školník nebo 
určená uklízečka. 

3. Žáci přicházejí do školy nejpozději 10 minut před zahájením výuky, aby se mohli včas 
připravit na vyučovací hodinu. Příchod žáků po 8.00 hodině se považuje za pozdní. 

4. Učitelé odemykají třídy 15 minut před začátkem vyučování. 
5. Vyučování probíhá podle pevného rozvrhu schváleného ředitelkou školy, rozvrh mají žáci 

zapsán v žákovských knížkách. 
6. Každá vyučovací hodina začíná a končí zvoněním. Vyučovací hodina trvá 45 minut, 

přestávky mezi hodinami jsou desetiminutové, po druhé vyučovací hodině se zařazuje 
přestávka v délce 20 minut. 

7. O přestávkách jsou žáci ve třídě – mají určitou volnost pohybu a mluvení, ale musí být 
ukáznění. Vzhledem k ochraně nervové soustavy žáků i učitelů je nutné omezit hluk. Učitelé 
zůstávají o malých přestávkách ve třídách. 

8. Při vstupu dospělé osoby do třídy v době vyučování se žáci věnují učení a nevstávají. 
9. Dozor nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dozorů je 

vyvěšen na všech chodbách a v prostorách, kde dozor probíhá. 
10. Do tělocvičny, dílen a ostatních učeben odvádějí žáky učitelé. Pokud se vyučující do 5 

minut po zvonění nedostaví, ohlásí to jeden žák třídy zástupkyni nebo ředitelce školy.  
11. Po skončeném vyučování odvádí vyučující žáky do šaten, kde se přezují a obléknou 

(přezůvky si žáci nosí domů). Učitel předá žáky vychovatelům, rodičům a ostatní odvádí 
k hlavnímu vchodu. Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, si nechají oblečení, obuv i 
aktovku v šatně, šatnu zamknou a klíč si berou do školní jídelny. Po obědě si v šatně 
vezmou všechny věci a klíč odevzdají školníkovi. Službu u šaten vykonává školník od 11.30 
do 14.00 hodin. Odpolední vyučování začíná v 13.50 hodin. Pro vstup žáků na odpolední 
vyučování je škola otevřena od 13.40 hodin. Po odpoledním vyučování v 15.30 otevírají 
školu pro odchod žáků vyučující. 

12. Učitelé po skončeném vyučování uzamknou třídu a klíč odevzdají do sborovny.   
13. Nechá-li učitel žáka déle ve třídě po domluvě s rodiči, vykoná dozor nad tímto žákem i ve 

ŠJ, následně v šatně a odvede žáka před školu. 
14. Žákovská služba ve třídě před každou hodinou i po skončeném vyučování umývá tabuli a 

kontroluje pořádek ve třídě, případné závady a poškození majetku neprodleně hlásí učiteli. 
 
 

4. Docházka do školy 
  
1. Žáci jsou povinni účastnit se vyučování podle rozvrhu hodin, chodit do školy včas a 

pravidelně. 
2. Nepřítomnost žáka ve škole může být omluvena jen z důvodů nemoci nebo z vážných 

rodinných důvodů. 
3. V případě nepřítomnosti žáka ve vyučování je zákonný zástupce žáka povinen doložit 

důvody nepřítomnosti nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti, a to 
písemně nebo telefonicky. 

4. Po návratu žák ihned předloží třídnímu učiteli omluvenku v žákovské knížce podepsanou 
rodiči. V odůvodněných případech může třídní učitel nebo ředitelka školy požadovat 
lékařské potvrzení nebo jiný doklad o příčině žákovy nepřítomnosti. 
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5. V odůvodněných případech a na základě písemné žádosti rodičů může uvolnit žáka z 
vyučování na dva dny třídní učitel, na více dní ředitelka školy (žádost o povolení u 
sekretářky školy). 

6. V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě.  
7. Odchod ze školy během vyučování bude žákům umožněn pouze v případě, kdy se zákonný 

zástupce žáka osobně dostaví pro žáka do školy. 
K prevenci záškoláctví a jeho řešení se řídí metodickým pokynem MŠMT č.j.: 10 194/2002-14.  
 

 
5. Hygiena a bezpečnost práce 

 
1. Žáci jsou povinni se přezouvat do bezpečných a vhodných přezůvek a na Tv do sportovní 

obuvi, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC.  
2. Žáci mají možnost během vyučování pít, tak aby dodrželi pitný režim. 
3. Každý úraz, poranění či nehodu, k nimž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo 

mimo ni při společné akci pořádané školou, žáci hlásí ihned vyučujícímu nebo 
pedagogickému dozoru. 

4. Při úrazu poskytne vyučující žákovi první pomoc, zajistí ošetření lékařem a zavolá rodičům 
(doprovází dítě až do okamžiku, kdy dítě předá rodičům bez ohledu na čas).  Úraz ihned 
hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů. 

5. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením. 
Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken o přestávkách. 

6. Každý pracovník školy, který otvírá budovu školy cizím příchozím, je povinen zjistit důvod 
jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovatelně po budově školy, odvede 
návštěvu k jmenované osobě. 

7. V celém objektu školy platí zákaz ponechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně 
na stolech, skříních ve třídě i v kabinetech. 

8. Při výuce v tělocvičně, v dílnách, na pozemcích a jiných učebnách zachovávají žáci 
specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané řádem odborné učebny. 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 třídní knihy. 

9. Pedagogičtí a provozní zaměstnanci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru 
dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu školy. 

10. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, 
přestávek (v době přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním škola neprovádí 
nad žáky pedagogický dozor), stravování  a při akcích mimo školu. 

11. Každou mimoškolní akci předem projedná organizující pedagog s vedením školy, akce se 
považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu práce, kde jsou uvedena jména 
zodpovídajících pedagogů. Při výchovně vzdělávacích akcích, které se uskutečňují mimo 
školu, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce. 

12. Při akcích konaných mimo objekt školy může pedagog určit místo shromáždění mimo školu, 
dozor nad žáky pak zajišťuje na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. 
Místo a čas shromáždění a skončení akce oznámí organizující pedagog 1 den předem 
zákonným zástupcům žáka. Žáky, kteří vyžadují individuální péči, musí pedagog přivést i 
odvést na místo určení. 

13. Při přecházení žáků na akce mimo školu se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny 
doprovázejících osob. Před takovými akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o 
bezpečnosti. 

K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků se postupuje podle metodického pokynu č.j.: 
763/SMT/2006 vydaného Ústeckým krajem, který nabývá účinnosti 1.9.2006. 
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6. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
 

1. Každé pololetí se vydá žákovi vysvědčení. 
2. Škola hodnotí výsledky vzdělávání žáka na vysvědčení klasifikačním stupněm, slovním 

hodnocení nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy. 
Výsledky v základní škole speciální se hodnotí slovně. 

3. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se hodnotí na vysvědčení stupni:               
                  1 – velmi dobré 
                  2 - uspokojivé 
                  3 – neuspokojivé 

4. Výsledky žáka v povinných a nepovinných předmětech se hodnotí na vysvědčení  
stupni prospěchu: 1 - výborný 

                               2 – chvalitebný 
                                         3 – dobrý 
                                         4 – dostatečný 
                                         5 – nedostatečný 

5. Při hodnocení žáka se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice. 
6. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:  

- prospěl(a) s vyznamenáním 
- prospěl(a) 
- neprospěl(a) 

7. Výsledky práce v zájmových útvarech se na vysvědčení hodnotí stupněm: 
- pracoval(a) úspěšně 
- pracoval(a) 

      8.   Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i                                                      
            v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. Hodnocení vychází z posouzení míry 
            dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých                                                                
            předmětů. Přihlíží se ke snaživosti a pečlivosti žáka, k jeho individuálním schopnostem a        
            zájmům. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a  
            uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka. 
      9.   Žáci, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů  
         s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. Tyto 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. 

10. V posledním roce plnění povinné školní docházky zpracuje třídní učitel výstupní hodnocení 
o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání stanovených vzdělávacím programem. 

Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních 
osnovách jednotlivých předmětů daného školního vzdělávacího programu. Hodnocení je 
pedagogicky zdůvodnitelné, odborně správné a doložitelné.  

      Podrobná pravidla pro hodnocení žáků – Klasifikační řád školy. 
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7. Zákonní zástupci žáků 
 
1. Rodiče žáků mají právo informovat se na chování a prospěch svého dítěte u vyučujících, 

třídních učitelů i výchovné poradkyně v určených konzultačních hodinách, nebo po 
předchozí domluvě i v jinou dobu. Není dovoleno narušovat v této souvislosti vyučování. 

2. Rodiče žáků mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících nebo 
ředitelce školy. 

3. Rodiče jsou zváni do vyučovacích hodin, kde mohou shlédnout výuku svého dítěte. 
4. Rodiče mají povinnost zajistit, aby žák docházel řádně do školy. 
5. Rodiče mají povinnost podle § 22 školského zákona č. 561/2004 Sb. hlásit třídnímu učiteli 

veškeré změny zdravotního stavu i zdravotních obtíží svých dětí (epilepsie, užívání léků, 
cukrovka, srdeční vady apod.) v zájmu bezpečnosti žáků. 

 
 

 

8. Povinnosti zaměstnanců školy 
 

1. Zaměstnanci školy dodržují pracovní řád, plně využívají pracovní dobu a dodržují pracovní 
kázeň, řídí se pracovní náplní. 

2. Zaměstnanci jsou povinni dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, výchově i vyučování a protipožární předpisy. 

3. Zaměstnanci jsou povinni respektovat a dodržovat veškeré nařízení, vyhlášky a předpisy 
vydané MŠMT, zřizovatelem školy a vedením školy. 

4. Zaměstnanci udržují své pracoviště v pořádku, ochraňují majetek školy a svěřené prostředky 
a v tomto směru působí i na žáky. 

5. Včas oznámí řediteli školy každou nepřítomnost v práci a doloží ji lékařským potvrzením 
nebo jiným předepsaným dokladem. 

6. Všichni zaměstnanci ohlašují co nejdříve vedení školy změny související s jejich pracovním 
poměrem a změny jejich osobních údajů. 

7. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, 
poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy. 

 
 
 

      9. Povinnosti pedagogických pracovníků 
 

1. Všichni ped. pracovníci přicházejí do školy dle pracovní doby, nejpozději v 7.30. 
2. Povinností všech vyučujících je dostavit se před zahájením vyučování do sborovny a 

seznámit se se všemi úkoly a přehledem zastupování za nepřítomné učitele. 
3. Učitelé jsou povinni suplovat za nepřítomné vyučující. 
4. Před zahájením zájmového kroužku si učitel vyzvedává žáky před vchodem školy. 
5. Učitelé přicházejí do vyučovací hodiny včas, po příchodu do hodin zapíší do třídní knihy 

náplň hodiny, zapíší chybějící žáky. Třídní knihy jsou v době mimo vyučování uloženy ve 
sborovně. Vyučující první hodiny odnáší TK ze sborovny do třídy, vyučující poslední 
hodiny ji vrací ihned po skončení hodiny zpět do sborovny. Třídní výkazy jsou v průběhu 
roku u třídního učitele. Vedení školy musí mít k dispozici seznamy žáků s telef.čísly a 
adresami rodičů. 

6. Před zahájením výuky učitel zajistí připravenost učebny k vyučování, v případě nedostatků 
zapíše jejich odstranění do knihy závad, v závažných případech informuje ředitelku školy. 
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7. Během vyučovací hodiny učitelé bezdůvodně neopouštějí třídu. Pomůcky určené 
k vyučování připravuje učitel do třídy během přestávky. Pokud má dozor, musí si pomůcky 
zajistit v době volna. 

8. Učitelé hodnotí prospěch a chování žáků průběžně. 
9. Vyučující zapisují pravidelně do klasifikačních sešitů prospěch, chování a zjištěné 

nedostatky v plnění povinností žáků. 
10. Během vyučování , výchovné činnosti dbají pedagogové na pořádek ve třídě a zajistí 

dostatečné větrání místnosti.  
11. Po dobu vyučovací hodiny nesou učitelé odpovědnost za bezpečnost žáků, za stav školního 

majetku a pomůcek. 
12. Úrazy žáků zapisuje vyučující do knihy úrazů, která je uložena v kanceláři školy. 
13. Změny rozvrhu nebo výměny hodin učitelé hlásí a projednají se zástupkyněmi školy, změny 

povoluje ředitelka školy.  
14. Učitelé poslední vyučovací hodiny odvádějí po úklidu učebny žáky do šaten a vyčkají jejich 

odchodu ze školy. 
15. Nechají-li učitelé žáky po vyučování se souhlasem rodičů v budově školy, dozírají osobně 

na činnost žáků a zodpovídají za jejich bezpečnost. 
16. Informace o žácích mohou učitelé poskytovat rodičům denně, a to před zahájením 

vyučování, o přestávkách (pokud nemají dozor) nebo po vyučování po předchozí domluvě 
s rodiči. Učitelé neposkytují rodičům informace během vyučovací hodiny. Při řešení 
vážných problémů si přizvou k jednání s rodiči výchovného poradce nebo dalšího učitele či 
zástupce vedení školy. Při podávání informací a jednání s rodičovskou veřejností i jinými 
osobami se řídí pokyny pro dodržování Zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
Ze všech jednání s rodiči a problémech žáků pořizují zápis z jednání. 

17. Vyučující nesmí posílat žáky ze třídy během výuky bez závažných důvodů do jiných 
školních i mimoškolních prostor. Učitel nesmí žáky využívat k osobním službám, svěřovat 
jim klíče od školy, sborovny nebo kabinetů. 

18. Pracovní a klasifikační porady jsou pro vyučující povinné, dostaví se na ně včas a není-li to 
nezbytně nutné, v průběhu porad neodcházejí. 

19. Zadané písemnosti odevzdávají vyučující včas, řádně zpracovány. 
20. Dozírající učitelé jsou povinni nastupovat na dozor včas a aktivně ho provádět po celou 

stanovenou dobu. V případě, že dozírající učitel nemůže vykonávat dozor, je povinen si 
zajistit za sebe náhradu. Tuto změnu ohlásí zástupci ředitele. Všichni učitelé nenechávají 
bez povšimnutí žádný přestupek žáků. Při mimoškolních akcích nesmí vyučující nechat žáky 
bez dozoru. 

21. Všichni ped. pracovníci jsou povinni dohlížet na plnění školního řádu, řádu ŠD a ŠJ všemi 
žáky.  

22. Při jednání s žáky jsou všichni ped. pracovníci povinni respektovat všechny články 
„Úmluvy o právech dítěte“ jak je uvedeno v Deklaraci práv dítěte: „dítě pro svoji fyzickou a 
mentální nezralost vyžaduje zvláštní záruky a péči včetně přiměřené právní ochrany, před 
narozením i po něm“ 

23. Všichni učitelé jsou povinni pravidelně se připravovat na výuku. Při zjištění závažných 
nedostatků může ředitelka školy nařídit ped. pracovníkům písemnou formu přípravy. 

24. Všichni učitelé průběžně pečují o rozvoj svých pedagogických a odborných znalostí. 
25. Každý pedagogický pracovník provádí prevenci sociálně patologických jevů u žáků 

komplexně, tj. ve všech oblastech, jichž se prevence dotýká. Ped. pracovníci dodržují Postup 
školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem. Pedagogičtí 
pracovníci se řídí Metodickým pokynem k primární prevenci sociálně patologických jevů u 
dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 20 006/2007-51 a Metodický 
pokyn k prevenci a řešení šikanování č.j. 24 246/2008-6  a plní ohlašovací povinnost 
směrem k orgánům činným v trestním řízení, orgánům sociálně-právní ochrany a zákonným 
zástupcům.    
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10. Povinnosti třídních učitelů 
 

1. TU vede třídní knihu, třídní výkaz a katalogové listy žáků. 
2. Úkolem TU je sledovat docházku žáků a odpovědně vést o ní evidenci. 
3. TU se výrazně podílí na výchovných opatřeních, která má škola k dispozici, jejich 

oznamovací povinnost a evidence. 
4. TU spolupracuje s výchovným poradcem školy, má ohlašovací povinnost, setká-li se s 

projevy šikany, xenofobie, rasismus. 
5. TU spolupracuje s metodikem školy v oblasti prevence, má ohlašovací povinnost v oblasti 

zneužívání distribuce OPL látek. 
6. TU má povinnost seznámit žáky: 

- se školním řádem  
- s řády odborných učeben 
- se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích a šatnách 
- s chováním na veřejných komunikacích 
- s pravidly protipožární prevence. 

 
 
Závěrečná ustanovení 
 

1. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb., zveřejňuje ředitelka školy tento řád 
následujícím způsobem: vyvěšením v hale školy a ve sborovně školy. 

2. Zaměstnanci školy  byli s tímto řádem seznámeni na poradě dne 1.9. 2009. 
3. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli ve dnech 2.9. – 11.9. 2009, 

seznámení je zapsáno v třídních knihách. 
4. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu informací v žákovských 

knížkách, řád je zpřístupněn na www.specmo.cz, webové stránky školy.  

 
 
 


