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1. Úvodní ustanovení  

 

1.1 Školní řád Základní školy a Mateřské školy Mšené-lázně, okres Litoměřice, příspěvková 

organizace, IČ: 706 98 279, se sídlem Školní 121, Mšené-lázně je obecně závazným dokumentem 

školy, který platí v prostorách školy i na akcích pořádaných školou. Školní řád základní školy (dále jen 

školní řád) vymezuje zejména práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců, pedagogických 

pracovníků a ostatních zaměstnanců školy v celém průběhu výchovně vzdělávacího procesu. Školní 

řády mateřské školy, Školní řád školní družiny a Řád školní jídelny jsou samostatnými dokumenty, 

přičemž Školní řád základní školy obsahuje přílohy: 

Příloha č. 1 Časový rozvrh vyučování 

Příloha č. 2 Žákovské desatero 

Příloha č. 3 Anketa k používání MT 

Příloha č. 4 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

  

1.2 Školní řád základní školy vydává ředitelka školy v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném 

znění a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 

školní docházky v platném znění. Provoz v jednotlivých odborných učebnách, v tělocvičně, ve 

školní jídelně a na školním hřišti je řešen samostatnými provozními řády, které jsou vyvěšeny v 

příslušných učebnách nebo jsou k nahlédnutí u vedení školy.  

 

1.3 Žák Základní školy a Mateřské školy Mšené-lázně, okres Litoměřice, příspěvkové organizace (dále 

jen škola) získává práva žáka a zavazuje se dodržovat pravidla daná školním řádem dnem přijetí do 

organizace.  

1.4 Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy, dále u jednotlivých zástupců školy nebo ve 

sborovně školy. 

 

2.  Práva a povinnosti žáků 

 

Práva žáků 

1. Žák má všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v Úmluvě o právech dítěte a práva zakotvená 

v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním a středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon). 

2. Žák má právo na přístup k informacím o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a informacím, 

které podporují jeho rozvoj. 

3. Žáci si mohou vytvářet svůj samosprávný orgán, volit a být do něj voleni, pracovat v něm a 

jeho prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka školy nebo školská rada 

se musí stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat. K tomuto účelu se 

zřizuje žákovský parlament. 

4. Žák má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajícím se podstatných záležitostí jejich 

vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a 

stupni vývoje, své připomínky mohou vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo 

ředitelce školy. 

5. Ke svým vyjádřením může žák využít schránky důvěry (umístěná v šatnách v přízemí). 

6. Žák má právo na poradenskou pomoc školy, mj. může v čase mimo vyučování žádat na 

vyučujícím vysvětlení probírané látky. 

7. Žák má právo na informace a poradenskou činnost školy v záležitostech týkajících se 

vzdělávání podle školního vzdělávacího programu. 

8. Žák má právo na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jejich rozumovou a 

mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku. 



9. Žák má právo na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením. 

10. Žák má právo na svobodu pohybu ve školních prostorách, které jsou k tomu určeny. 

11. Žák má právo na to, aby byl respektován jejich soukromý život a život jejich rodiny. 

12. Žák má právo na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jejich 

věku. 

13. Žák má právo na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jejich tělesný a duševní 

vývoj. 

14. Žák má právo požádat o pomoc třídního učitele, výchovného poradce, metodika prevence 

nebo jinou osobu v situaci, kdy se dostanou z jakéhokoliv důvodu do tísně. 

15. Každý žák má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru. Z důvodu ochrany 

zdraví lze v individuálních případech omezit projevy náboženství nebo víry, avšak pouze 

tehdy, je-li to přiměřené a nezbytně nutné. 

 
 
Povinnosti žáků 

1. Žák je povinen řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat. 

2. Žák je povinen dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a 

bezpečnosti, s nimiž byl seznámen. 

3. Žák je povinen plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními 

předpisy a školním řádem. 

4. Žák je povinen chovat se v rámci společenských norem – dodržuje společenská pravidla 

chování, vůči dospělým i spolužákům vystupuje zdvořile a ohleduplně.  

5. Vyvaruje se jakéhokoli hrubého slovního jednání nebo fyzických útoků vůči zaměstnancům 

školy nebo ostatním žákům. 

6. Žák se připravuje řádně na vyučování, je povinen mít v pořádku všechny pomůcky potřebné 

na vyučování. Pokud připraven není, omlouvá se na počátku vyučovací hodiny učiteli.  

7. O přestávkách a při vyučování bez dovolení žák neopouští školní budovu nebo učebnu. 

8. Při vyučování se žák nezabývá pro výuku zbytečnými činnostmi, chová se tak, aby 

nenarušoval vzdělávání. Jestliže se žák chová při vyučování způsobem, který znemožňuje 

nebo narušuje vzdělávání ostatních žáků, může učitel nevhodně se chovajícího žáka vyloučit z 

vyučovací hodiny do doby, než se žák ukázní s tím, že se bude pod dohledem dále vzdělávat. 

9. Při akcích pořádaných školou vystupuje žák ukázněně, řídí se pokyny učitelů. 

10. V jídelně se žák řídí řádem jídelny a pokyny dozírajícího. Při jídle dodržuje pravidla 

kulturního stolování. 

11. Žák neubližuje sobě ani ostatním. Nepodporuje nesnášenlivost, šikanu, násilí, vandalismus a 

rasismus. 

12. Žák je povinen plnit pokyny dospělých osob pověřených výkonem dozoru. 

13. Žák je povinen vyjadřovat své názory a mínění slušnou formou. 

14. Během vyučování musí žák mít vypnutý mobilní telefon a další multimediální zařízení a dbát 

zákazu pořizování zvukových a obrazových záznamů během vyučování i o přestávkách, 

pokud to pedagog nestanoví jinak.(přílohou tohoto řádu je také Anketa k používání MT) 

15. Žák je povinen nepoškozovat vnější a vnitřní vybavení školy, poškození majetku z nedbalosti 

nebo úmyslně uhradit prostřednictvím zákonných zástupců. 

16. Žák je povinen slušně a s respektem se vyjadřovat o škole, dbát tedy její slušné pověsti ve 

škole i mimo školu. 

17. Žák je povinen dodržovat ŠKOLNÍ DESATERO, které je přílohou tohoto řádu. 
 

 

3. Provoz a vnitřní režim školy 
 
Docházka do školy 

 



1. Žák je povinen účastnit se vyučování podle rozvrhu hodin. Na vyučování přichází včas, aby se 

mohl připravit. 

2. Žák je povinen docházet do nepovinných předmětů, pokud se do nich přihlásil. Odhlásit se 

může pouze na konci klasifikačního období.  

3. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování nebo činnosti pořádané školou nepředvídaně, zvláště ze 

zdravotních nebo jiných závažných důvodů, zákonný zástupce omluví žáka bezodkladně a 

doloží důvody jeho nepřítomnosti ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od začátku 

nepřítomnosti. V případě předem známých důvodů požádá zástupce žáka třídního učitele nebo 

ředitele školy o uvolnění z vyučování. Uvolnění z jedné vyučovací hodiny poskytuje 

vyučující, na jeden den třídní učitel, na víc dní ředitel školy. Ve všech případech je žádost o 

uvolnění písemná s uvedením data respektive hodiny, kdy má být žák uvolněn. 

4. Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit 

vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka 

nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 zákona 

č. 561/2004 Sb. 

 

 

Vnitřní režim školy 

 

1. Škola pro žáky otevírá v 7:05 hodin, za nepříznivého počasí vestibul i dříve, dojíždějící žáci 

mohou chodit  ráno do družiny, kde se ohlásí (především za velmi nepříznivého počasí). 

2. Pro vstup a odchod ze školy používají žáci pouze určený vchod. Tento vchod není určen jiným 

osobám. 

3. Vyučování začíná v 7:25 hodin a probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a 

přestávek, které je přílohou tohoto řádu. Tyto údaje mají žáci zapsány v EDOOKITU. 

Vyučování končí nejpozději v 15:45. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných 

případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení 

vyučování oznámena rodičům. 

4. V průběhu vyučování je školní budova z bezpečnostních důvodů uzavřena. Zákonní zástupci a 

návštěvy vstupují do budovy pouze po předchozí domluvě s vyučujícím, vedením školy nebo 

jiným zaměstnancem školy. Za tímto účelem je u vstupu do budovy zvonek. 

5. Provoz školy probíhá ve všedních dnech od 7.00 do 15.45 hodin. 

6. Úřední hodiny jsou vyznačeny u vstupu do budovy školy na informační nástěnce.  

7. Vstup do školy a chování v době školních akcí pro veřejnost se řídí pokyny zaměstnanců 

školy přítomných na místě v době konání akce.       

8. K odložení svrchního oděvu a obuvi slouží žákům ve škole šatna. Žák má povinnost se 

přezout do obuvi vhodné pro pohyb po školy. Každý žák si ručí za pořádek ve skříňce a za 

klíček (jeho ztráta je zpoplatněna). Při pohybu v budově školy si žák počíná tak, aby 

nezpůsobil znečištění prostor. 

9. Žák musí být ve třídě nejpozději 5 minut před zahájením vyučování. 

10. Po zvonění jsou všichni žáci připraveni na vyučování na svých místech. Pokud se nedostaví 

vyučující do 5 min. po zvonění, oznámí jeho nepřítomnost týdenní služba zástupkyni, popř. 

v ředitelně. 

11. Hlavní přestávka začíná v 9:10 hod. A trvá 20 min., malé přestávky trvají 5-15 min. Žáci mají 

právo na přestávku.  

12. V průběhu 1. a 2. přestávky mají možnost zakoupit si ve školním kiosku svačinu v 1. patře 

budovy.  

13. Pitný režim je zajištěn pítky. 

14. Vzájemná návštěva žáků ve třídách není povolena. Během přestávek je pobyt na chodbě 

žákům dovolen za přítomnosti dohledu.  

15. V době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve školní budově pouze za přítomnosti 

dohledu dospělé osoby (zaměstnanec školy).  

16. Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné 

pověřené osoby, nebo může být uvolněn na základě písemné žádosti zákonného zástupce i bez 



doprovodu.  Nevolnost hlásí svému třídnímu vyučujícímu, v případě nutnosti se obrátí na 

kteréhokoliv zaměstnance školy. 

17. Z kmenových tříd do odborných učeben žáci přecházejí podle pokynů vyučujícího. Do 

pracovny vstupují jen pod dohledem učitele, není-li řečeno jinak. Nemanipulují bez dovolení 

s technickým vybavením učebny a řídí se pokyny učitele a řádem pracovny. V odborných 

učebnách žáci dodržují rovněž bezpečnostní řády těchto učeben.  

18. Učitel poslední vyučovací hodiny dohlédne na úklid třídy a ukázněný odchod žáků do jídelny 

a šatny. Žáky prvního stupně vyučující doprovodí do jídelny nebo šatny, u žáků druhého 

stupně je to na uvážení učitele. 

19. Žákovské služby určuje podle potřeby třídní učitel. 

 

Zacházení s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem 

 

1. Žák má právo používat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou. Je však 

povinen se řídit při tom pokyny učitelů nebo jiných oprávněných osob. Učebnice aj. předměty 

(např. PC, tablety, elektronické mikroskopy) jsou žákům poskytnuty zápůjčkou, vyjma 

učebnic 1. ročníku. Jejich poškození nebo ztráta je finančně postižitelné. 

2. Žák je povinen udržovat v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení školy a těmi, které mu 

byly svěřeny v souvislosti s výukou, a šetrně s nimi nakládat. 

3. Za svévolně nebo úmyslně poškozený majetek školy bude vyžadována odpovídající náhrada. 

4. Žákům je zakázána svévolná manipulace se školními  PC, tablety aj. technickými zařízeními. 

Je zakázáno spouštět webové stránky, které svým obsahem ohrožují mravní vývoj dětí 

(zejména s obsahem násilí, pornografie, politickým obsahem apod.). 

 

4. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
 

1. Při každém svém počínání je žák povinen chránit si své zdraví a zdraví svých spolužáků. 

2. Žákům je zakázáno svévolně manipulovat s elektrickými spotřebiči a zařízeními ve škole.  

3. Do školy je zakázáno nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat 

mravní výchovu. 

4. Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, včetně alkoholických nápojů, 

kofeinových nápojů nebo jím podobných látek a kouření včetně používání elektronických 

cigaret v areálu školy je žákům zakázáno. Z porušení tohoto ustanovení budou vyvozeny 

přísné sankce a škola bude případně postupovat podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-

právní ochraně dětí a podle zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona. 

5. Není vhodné nosit do školy cenné předměty nebo větší množství peněz. Pokud je má žák ve 

výjimečných případech s sebou, uchová si je u sebe  

6. Mobilní telefon užívá žák během přestávek. Během vyučování není používání mobilních 

telefonů a jiných elektronických zařízení povoleno bez svolení vyučujícího v dané hodině.  

7. Odchod žáka ze školy během přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je možný 

(s výjimkou docházky do školní jídelny) na základě písemné žádosti zástupce žáka. 

8. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly 

silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. 

9. Případný úraz či nevolnost, nehodu či ztrátu předmětu, poničení majetku školy či kohokoliv, 

kdo se ve škole nachází, hlásí žák ihned dozírajícímu, případně jinému učiteli nebo vedení 

školy. 

10. Při udělení osobního volna na školní akci si žák odpovídá sám za sebe. O udělení osobního 

volna rozhoduje doprovázející učitel na základě rozumové vyspělosti žáka po předchozím 

poučení o bezpečnosti. 

 

5. Povinnosti a práva zákonných zástupců žáků 
 

Zákonní zástupci mají povinnost: 

1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení, 



2. zajistit, aby se žák účastnil vzdělávání v takovém zdravotním stavu, který neohrožuje zdraví 

ostatních žáků, 

3. na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných 

otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,  

4. informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích 

dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh 

vzdělávání, 

5. dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami 

stanovenými v tomto školním řádu, oznamovat škole údaje podle odst. 2 a 3 § 28 zákona č. 

561/2004 Sb.  

6. dokládat další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a 

změny v těchto údajích (jedná se zejména o: jméno a příjmení, rodné číslo, místo narození, 

státní občanství a místo trvalého pobytu, údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o 

zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování školské služby nebo vzdělávání; 

jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování 

písemností, telefonické spojení, e-mail, kontakt na druhého zákonného zástupce). 

 

Práva zákonných zástupců 

Zákonní zástupci mají právo: 

1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání, 

2. volit a být voleni do školské rady, 

3. na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se 

vzdělávání podle školního vzdělávacího programu, 

4. požádat o uvolnění žáka z vyučování podle pravidel určených tímto školním řádem. 

 

 
Omlouvání absence 
 

1. Každou nepřítomnost ve škole je třeba řádně omluvit. Pravidla vycházejí ze zákona č 

561/2004 Sb. v platném znění a z metodického pokynu MŠMT k omlouvání absence a 

prevenci záškoláctví č.j. 10 194/2012-14.  

2. Při předem známé nepřítomnosti žádá rodič (zákonný zástupce) předem a písemně zápisem 

v žákovské knížce nebo vyplněním formuláře, který je ke stažení na webových stránkách 

školy, Edookitem, e-mailem. 

3. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na nejvýše tři uvolňuje třídní učitel.   

4. Na více než tři dny uvolňuje žáka ředitelka školy. Žádost o uvolnění předkládá zákonný 

zástupce žáka písemně ředitelce školy prostřednictvím TU, která se k žádosti písemně vyjádří. 

5. Jako doklad nelze uznat žádost jiného subjektu (ZUŠ, sportovních klubů, trenérů apod.), ve 

všech případech žádá pouze rodič nebo zákonný zástupce a druhý doklad může být jen 

přílohou žádosti. 

6. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději 

do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka - písemně prostřednictvím on-line 

omluvenky na webových stránkách, emailu třídnímu učiteli nebo telefonicky. 

7. Po návratu žáka do školy písemně v PŘÍLOZE žákovské knížky ČI OMLUVNÉHO LISTU. 

Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. Omluvenku předloží žák třídnímu bez 

zbytečného odkladu po návratu do školy. K omluvě lze využít rovněž Edookit či školní e-mail. 

 

Školní řád byl vydán dne 24. 5. 2019 

Platí od 1. 9. 2019 

Projednáno s pedagogickou radou dne13. 6. 2019 

Schváleno školskou radou dne 26. 6. 2019 

 

Mgr. Renata  Paťukova 

ředitelka školy 

 



Příloha č. 1  

Časový rozvrh vyučování 

 

 

 

 hodina přestávka 

1. 7,25 -   8,10 Rozvrh hodin 

2. 8,25 -   9,10 9,10 - 9,25 - 9,30 

3. 9,30 - 10,15 10,15 - 10,25 

4. 10,25 - 11,10 11,10 - 11,20 

5. 11,20 - 12,05 12,05 - 12,15 

6. 12,15 - 13,00 13,00 - 13,05 

7. 13,05 - 13,50 13,50 - 14,00 

8. 14,00 - 14,45 14,45 - 14,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 2  

Žákovské desatero 

 

1. Zdravíme dospělé -  je to slušnost. 

2. Nejsme hrubí a vulgární. Nekřičíme ve škole ani v jídelně.                       

3. Když něco chceme – poprosíme. Nezapomeneme poděkovat. 

4. Nepodvádíme. 

5. Když někomu ublížíme – omluvíme se. 

6. Zastáváme se slabších. 

7. Vždy po sobě uklízíme. 

8. Nepředbíháme u automatů ani u jídelny.                           

9. Neničíme zařízení školy. 

10. Když nám něco upadne, sebereme to. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3    

Anketa k tvorbě školní řádu Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně 

 

Anketní šetření proběhlo ve dnech 18. 3. - 22. 3. 2019 

 

Předmětem anketního šetření jsou otázky, které jsou nejčastěji řešeny na třídní schůzkách a školní radě 

a souvisejí tak se školním řádem. Pro anketní šeření dodržujeme i zde zásadu GDPR.  

V  anketním šetření (příloha č. 1 a příloha č. 2) byli osloveni zákonní zástupci dětí MŠ a ZŠ s žádostí o 

vyplnění následujících otázek s volbou ANO/NE: 

1. Souhlasím s používáním mobilních telefonů během přestávek.  Škola si z bezpečnostních důvodů 

vyhrazuje právo prohlížet a kontrolovat jejich používá… 

2. Souhlasím s přístupem žáků na školní wifi během přestávek. 

3. Mám zájem o pravidelný pobyt mého dítěte ve škole během polední přestávky. 

 

 

Výsledky šetření jsou uveden v následujícím grafech: 
 

Otázka č. 1 - Souhlasím s používáním mobilních telefonů během přestávek.  Škola si z 

bezpečnostních důvodů vyhrazuje právo prohlížet a kontrolovat jejich používá… 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 2  - Souhlasím s přístupem žáků na školní wifi během přestávek. 

 

Otázka č. 1

ANO 55

NE 56
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Otázka č. 3 - Mám zájem o pravidelný pobyt mého dítěte ve škole během polední přestávky 
 

 
 

Otázka č. 2

ANO 50

NE 61
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Otázka č. 3

ANO 44

NE 57
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