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ŠKOLNÍ ÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY B EZNICE
A.

DOCHÁZKA DO ŠKOLY
1.Žáci p icházejí do školy tak, aby se mohli v as p ipravit na vyu ování podle rozvrhu hodin.
Ú ast na vyu ování volitelných a nepovinných p edm t je pro žáky, kte í se na n
p ihlásili, povinná.
2.Školní budova se otevírá v 7:40 hod. pro všechny žáky. Žáci používají p i vstupu do budovy
hlavní vchod do šaten. Pro ty, kte í jsou p ihlášeni do školní družiny, se školní budova
otevírá v 6:00 hod. V jinou dobu p ichází žáci hlavním vchodem kolem vrátnice školy, kudy
také vždy ze školy odcházejí. P ichází-li žák do školy nebo ze školy odchází z r zných
d vod mimo dobu, stanovenou rozvrhem nebo jinou organizací vyu ování, hlásí sv j
p íchod nebo odchod ve vrátnici školy.
3.V zimním období, p i nep íznivém po así, bude umožn n žák m, kte í nejsou p ihlášeni ve
školní družin , pobyt ve vstupním prostoru u šaten.
4.V šatnách si žáci odkládají obuv a svršky. V budov školy se žáci pohybují v obuvi k tomu
ur ené, chrání tím istotu a své zdraví. Ve škole budeme používat p ez vky, které nejsou
ur eny jako "sportovní obuv", mimo hodiny t locviku. V šatnách se žáci zbyte n nezdržují.
5.Ve školní družin se žáci ídí jejím ádem. Pokud p ijde zákonný zástupce pro dít , které je
žákem družiny, osobn , p evezme jej po telefonickém oznámení u vrátnice školy. P evzetím
dít te u vrátnice školy p ejímá zákonný zástupce také odpov dnost za jeho zdraví
a bezpe nost.
6.Nem že-li se žák zú astnit vyu ování z nep edvídaných d vod , nap . pro nemoc, oznámí
zástupce žáka nejpozd ji do t í kalendá ních dn t ídnímu u iteli písemn nebo telefonicky
d vod nep ítomnosti. Po návratu do školy p inese žák písemnou omluvenku na omluvném
list v žákovské knížce. Omluvenku podepisuje jeden ze zákonných zástupc , a to do dvou
dn . Žák ihned po návratu do školy s omluvenkou vyhledá t ídního u itele a ten ji potvrdí.
V od vodn ných p ípadech bude škola požadovat léka ské potvrzení o nemoci žáka, i jiný
ú ední doklad, potvrzující d vod nep ítomnosti.
7. Nem že-li se žák zú astnit vyu ování z d vod p edem známých žákovi nebo jeho zástupci
(nap . rekreace), požádá zákonný zástupce žáka p edem písemn školu o uvoln ní: do 5 dn
t ídního u itele, nad 5 dn editele školy. T ídní u itel k tomu vydá na požádání formulá .
Z jedné vyu ovací hodiny uvol uje žáka p íslušný vyu ující.
8.K zájmovým kroužk m se žáci scházejí 10 minut p ed jejich zahájením.
9.Pokud si budou rodi e p át, aby žák odcházel v dob polední p estávky z budovy školy,
požádají o to t ídního u itele písemnou formou na p edtišt ném formulá i. Žák m bez
schválené žádosti není dovoleno opoušt t budovu školy v dob vyu ování, dané rozvrhem
jednotlivých t íd, ani o polední p estávce.
10. Po skon ení vyu ování opoušt jí žáci školní budovu. Ti, kte í se stravují ve školní jídeln ,
opoušt jí školní budovu po ob d . Mají-li žáci odpolední vyu ování, odcházejí do šaten po
skon ení poslední vyu ovací hodiny pod vedením vyu ujícího a rovn ž bez prodlení opoušt jí
školu. Za po ádek ve t íd (srovnané lavice, zvednuté židle, umytá tabule) odpovídá t ídní
služba.

11.

B.

editel školy m že ze závažných d vod , zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost
zákonných zástupc zcela nebo z ásti z vyu ování n kterého p edm tu; zárove ur í náhradní
zp sob vzd lávání žáka v dob vyu ování tohoto p edm tu. Žáka se zdravotním postižením
m že také uvolnit z provád ní ur itých inností, pop ípad rozhodnout, že tento žák nebude
v n kterých p edm tech hodnocen. Žák nem že být trvale uvoln n z vyu ování z d vodu
dojížd ní. V p edm tu t lesná výchova editel školy uvolní žáka z vyu ování na žádost
zákonných zástupc žáka a na základ písemného doporu ení registrujícího praktického léka e
pro d ti a dorost, nebo odborného léka e. Žák není z p edm tu, z n hož byl zcela uvoln n,
hodnocen.

CHOVÁNÍ ŽÁKA
1. Žáci se ve škole chovají slušn , dbají pokyn pedagogických a správních zam stnanc školy.
Dodržují ády odborných pracoven. Respektují požadavky na oble ení v jednotlivých
pracovnách a vyu ovacích hodinách t lesné výchovy.
2. Žák by se m l slušn chovat také mimo vyu ování, aby d lal est sob , rodi m i škole. Za
své chování na ve ejnosti odpovídají žáci zákonným zástupc m. Ti mají primární odpov dnost
za výchovu a vývoj dít te.
3. Žáci se k sob chovají kamarádsky a neubližují si. Dodržují pravidla spole enského chování,
principy lidské d stojnosti, kultivovaného vystupování. Ke svému okolí p istupují slušn
a s ohledem na práva ostatních.
4. P esuny žák o p estávkách do jiných t íd a pracoven jsou ukázn né, žáci si uklidí své
pracovní místo a odejdou do pracoven. Týdenní služba dbá na po ádek ve t íd .
5. Ve spolupráci se zam stnanci školy žáci usilují o vytvo ení p íjemného a podn tného
prost edí. V okolí školy udržují po ádek, odpad t ídí do ur ených koš . Žáci nevyhazují nic
z oken školy. P i cest do školy užívají chodníky. Nepoškozují zele ani kv tinovou výzdobu
ve škole a jejím okolí. Žák m je ve škole zakázáno žvýkání, odkládání žvýka ek, jejich
nalepování na lavice, nábytek i talí e v jídeln a odhazování žvýka ek na podlahu. Takové
chování je nehygienické a poškozuje za ízení školy.
6. O velké a polední p estávce jsou žáci ve t íd , na chodb nebo v atriu. St hování žák do
pracoven za íná až po uvedených p estávkách, 5 minut p ed za átkem vyu ování. Do
pracoven a do t locvi en vstupují žáci pouze na pokyn vyu ujících. V dob mezi dopoledním
a odpoledním vyu ováním mohou žáci opoušt t budovu školy pouze se souhlasem editele
školy na základ žádosti zákonného zástupce žáka. Po tuto dobu škola nenese právní
zodpov dnost za bezpe nost a chování žáka mimo školu.
7. Školní stravování probíhá v dob od 11:40 do 14:00 hod. Výdej jídla je v po íta ové evidenci
pomocí kódovaných karet nebo ip . Pokud žák kartu nemá, vyžádá si u vedoucí školního
stravování potvrzení o zaplaceném ob d a za adí se na konec výdejní sm ny. Ve školní
jídeln žáci dodržují kulturu stolování. Ovoce, pe ivo a dezerty, vydávané k jídlu, žáci
konzumují u stolu a nevynáší je ze školní jídelny.
8. Pro nákup zdravé sva iny mohou žáci využít služeb školního bufetu, p ed vyu ováním v dob
od 7:30 do 7:55 hod. a o svých velkých p estávkách, první stupe po první a druhý stupe po
druhé vyu ovací hodin .
9. V dob vyu ování a o p estávkách mezi vyu ovacími hodinami je zakázáno používat mobilní
telefon. Pokud žák p ijde do školy s mobilním telefonem, odloží jej ve vrátnici školy a po
ukon ení vyu ování si jej vyzvedne. Ve výjime ných p ípadech m že žák použít mobilní
telefon v dob polední p estávky a po jejím ukon ení op t uložit ve vrátnici školy. Výjimky
k tomuto opat ení povoluje editel školy na základ od vodn né žádosti zákonného zástupce
dít te (vážné zdravotní postižení, atd.). Vzhledem ke složitému zajišt ní ochrany majetku je
vhodné mobilní telefon do školy nenosit.

10. Každý žák má právo svobodn projevovat své názory, vyjad ovat se k v cem, které se ho
dotýkají, p i emž jeho názor m se musí v novat pat i ná pozornost. Na editele školy se
mohou žáci obracet osobn nebo prost ednictvím svých t ídních zástupc .

C.

ZACHÁZENÍ S U EBNICEMI, ŠKOLNÍMI POT EBAMI A ŠKOLNÍM
MAJETKEM
1. Žák nosí do školy u ebnice a školní pot eby podle rozvrhu hodin a pokyn
zapomenuté pom cky a pot eby se omluví p edem, na za átku vyu ovací hodiny.

u itel , za

2. Žák zachází s u ebnicemi a školními pot ebami šetrn , udržuje své místo, t ídu i ostatní
prostory školy v istot a po ádku. Každé svévolné poškození nebo zni ení majetku školy,
spolužák , u itel i jiných osob hradí rodi e žáka, který poškození zp sobil.
3. Ztráty v cí hlásí žáci neprodlen vyu ujícímu v hodin , pop . pracovníkovi školy, který
vykonává dozor, a následn svému t ídnímu u iteli. Žáci dbají na dostate né zajišt ní svých
v cí v uzam ených šatnách, do školy se nedoporu uje nosit v tší obnos pen z a cenné
p edm ty

D.

OCHRANA ZDRAVÍ - BEZPE NOSTNÍ OPAT ENÍ
1. Všichni žáci se chovají p i pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví svoje ani
svých spolužák i jiných osob.
2. P i výuce v t locvi n , v dílnách, na pozemcích a v pracovnách dodržujeme bezpe nostní
p edpisy pro tyto u ebny, dané jejich ádem
3. P i p echázení na vyu ování nebo jiné akce mimo budovu školy se ídíme pravidly silni ního
provozu a pokyny doprovázejících osob. P i pobytu v ubytovacích objektech (p i školním
výletu, lyža ském výcviku apod.) dodržujeme vnit ní ád t chto za ízení.
4. Každý úraz i poran ní, ke kterému dojde b hem vyu ování i o p estávce, je žák povinen
ihned hlásit vyu ujícímu, pedagogickému dozoru nebo svému t ídnímu u iteli.
5. Žáci ochra ují své zdraví. Kou ení, pití alkoholických nápoj , užívání drog je škodlivé a ve
škole a p i školních akcích nep ípustné.
6. Do školy žáci nenosí p edm ty, které nesouvisejí s vyu ováním, nebezpe né p edm ty,
výbušné a t askavé látky.
7. Žák m je zakázáno manipulovat s elektrickými spot ebi i, vypína i a elektrickým vedením bez
dozoru u itele. Zákaz manipulace žáky platí také pro regula ní techniku radiátor úst edního
topení, které udržují ve t ídách optimální teplotu.
8. T ídní služba b hem hlavní p estávky zajistí vyv trání u ebny dve mi a ventila ními okny.
Otevírání jiných oken je zakázáno.

E.

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPC ŽÁK
1. Zákonný zástupce žáka je partnerem školy p i výchovn vzd lávací práci
2. Role zákonného zástupce je nezastupitelná. Má právo být informován o prosp chu svého
dít te, o jeho chování a p ístupu k pln ní povinností. Z tohoto d vodu je proto také povinen
neprodlen nahlásit škole zm nu údaj o své osob a tuto zm nu doložit písemn . Povinnost
hlásit zm nu se vztahuje také na údaj o bydlišti dít te a další kontaktní údaje.
3. Zákonný zástupce žáka m že plnou mocí pov it jinou osobu zjiš ováním informací
o pr b hu a výsledcích vzd lávání svého dít te, p ípadn o p ebírání dohledu nad ním
(uvoln ní z vyu ování).
4. Zákonný zástupce žáka má právo se domáhat svých práv, p ípadn práv svého dít te, pokud se
domnívá, že jsou n jakým zp sobem porušována.
5. Zákonný zástupce je povinen zajistit, aby žák ádn docházel do školy.

6. Na vyzvání editele školy, t ídního u itele, výchovného poradce nebo školního metodika
prevence je zákonný zástupce povinen osobn se ú astnit projednávání závažných otázek,
týkajících se vzd lávání a výchovy žáka.
7. Zákonný zástupce má právo využívat konzulta ní hodiny u itel
s pedagogickým pracovníkem.

po p edchozí domluv

8. Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit d vody nep ítomnosti žáka ve vyu ování
nejpozd ji do 3 kalendá ních dn od po átku nep ítomnosti žáka.

F.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKU VZD LÁVÁNÍ ŽÁK
1. Formy hodnocení
Po celé 1. období základního vzd lávání (1. – 3. ro ník ZV) jsou žáci na konci každého
rozhodného období školního roku ( tvrtletí, pololetí) hodnoceni slovn , a to v 1. a 3. tvrtletí
zápisem do žákovské knížky, v 1. a 2. pololetí na p íslušný formulá vysv d ení. Slovní
hodnocení je len né na hodnocení jednotlivých p edm t podle osnov. V pr b hu školního
roku je toto kvalitativní (slovní) hodnocení od 2. ro níku ZŠ kombinováno s hodnocením
kvantitativním (známky). Hodnocení odpovídá kritériím, která se odvíjí od klí ových
kompetencí a míry osvojení o ekávaných výstup .
Ve 2. období základního vzd lávání (4. a 5. ro ník ZV) jsou žáci hodnoceni slovn v 1. a 3.
tvrtletí zápisem do žákovské knížky, v 1. a 2. pololetí na p íslušný formulá vysv d ení
známkami. V pr b hu školního roku je kombinováno hodnocení slovní a známkami. Na
žádost rodi mohou být žáci hodnoceni slovn i na konci 1. a 2. pololetí školního roku.
P i p echodu na jinou školu mohou rodi e žák , hodnocených slovn , požádat o hodnocení
známkami.
Hodnocení odpovídá kritériím, která se odvíjí od klí ových kompetencí a míry osvojení
o ekávaných výstup .
Na 2. stupni základního vzd lávání (6. – 9. ro ník ZV) jsou žáci v každém rozhodném období
školního roku hodnoceni známkami (s výjimkou žák se SPU). V pr b hu školního roku je
kombinováno hodnocení slovní a známkami.
Hodnocení odpovídá kritériím, která se odvíjí od klí ových kompetencí a míry osvojení
o ekávaných výstup .
2. Zásady hodnocení
Pedagogi tí pracovníci p i hodnocení výsledk vzd lávání žák vychází z posouzení míry
dosažení o ekávaných výstup formulovaných v u ebních osnovách jednotlivých p edm t
školního vzd lávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zd vodn né, odborn správné
a doložitelné a respektuje individuální vzd lávací pot eby žák a doporu ení školského
poradenského za ízení.
Hodnocení probíhá s p ihlédnutím k úrovni kompetencí, které jsou pro žáka dosažitelné
vzhledem k jeho v kovým zvláštnostem, individuálním vzd lávacím a osobnostním
p edpoklad m.
V etap základního vzd lávání jsou za klí ové kompetence považovány kompetence k u ení,
kompetence k ešení problému, kompetence komunikativní, kompetence sociální, kompetence
ob anské a kompetence pracovní.
Pedagogi tí pracovníci p i hodnocení chování žák hodnotí chování žák ve škole a na
akcích po ádaných školou.
Kritériem pro hodnocení chování je dodržování pravidel slušného chování zakotvených ve
školním ádu.
3. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žák
Sebehodnocení žák ve smyslu sebereflexe se d je r znými aktivitami, ve kterých mohou
zejména hodnotit skupinové innosti, lenové skupiny se hodnotí navzájem, jednotlivci
hodnotí sami sebe. Sebehodnocení zpo átku navazuje na pedagogickou práci u itele, p i níž si
žáci postupn osvojují kritéria hodnocení a sebehodnocení. Následn se sebehodnocení žáka
pedagogickou prací u itele prolíná.

4. Stupn hodnocení prosp chu a chování, jejich charakteristika, v etn stanovených
kritérií
Výsledky vzd lávání žák v jednotlivých povinných a volitelných p edm tech stanovených
školním vzd lávacím programem se v p ípad použití klasifikace hodnotí stupni prosp chu:
1 - výborný,
2 - chvalitebný,
3 - dobrý,
4 - dostate ný,
5 – nedostate ný.
P i hodnocení vzd lávání žák s použitím klasifikace postupuje pedagogický pracovník
s p ihlédnutím ke kritériím hodnocení. Klasifikace zahrnuje rovn ž ohodnocení píle žáka
a jeho p ístupu ke vzd lávání i v souvislostech, které ovliv ují jeho výkon. P i hodnocení žák
se uplat ují základní kritéria pro jednotlivé stupn prosp chu.
5. Hodnocení chování
Chování žák ve škole a na akcích po ádaných školou se v p ípad použití klasifikace hodnotí
na vysv d ení stupni:
1 – velmi dobré
2 – uspokojivé
3 - neuspokojivé
Snížený stupe z chování je ud len za závažné porušování kritérií chování podle školního
ádu. Zvlášt hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka v i pracovník m školy se vždy
považují za závažné zavin né porušení ustanovení tohoto ádu.
6. Kritéria hodnocení
Výborný: Žák samostatn a tvo iv uplat uje a aplikuje osvojené poznatky a dovednosti p i
ešení úkol (zejména praktických); jeho ústní i písemný projev je samostatný, p esný
a výstižný. Výsledky jeho innosti jsou kvalitní, pouze s nepodstatnými nedostatky.
V p edm tech s p evahou výchovného zam ení je aktivní, projevuje zájem, a to i v p ípad
menší míry vrozených schopností.
Chvalitebný: Žák samostatn a tvo iv , ale s menším podn tem vyu ujícího, uplat uje
a interpretuje získané poznatky a dovednosti p i ešení úkol . Ústní a písemný projev má
menší nep esnosti ve správnosti a výstižnosti. Kvalita výsledk jeho innosti je bez
podstatných nedostatk . V p edm tech s p evahou výchovného zam ení projevuje zájem, ale
jeho aktivita nemá trvalý charakter.
Dobrý: Žák p i uplat ování a interpretaci osvojených poznatk a dovedností je áste n veden
vyu ujícím, ale dokáže sám dojít k cíli. V ústním i písemném projevu se objevují nedostatky
ve správnosti, p esnosti a výstižnosti, ale celkový výsledek je stále ješt v souladu
s o ekávanými výsledky. V p edm tech s p evahou výchovného zam ení je žák výjime n
aktivní, dopouští se chyb, má malý zájem rozvíjet své schopnosti.
Dostate ný: Žák dokáže jen s obtížemi a se zna nou pomocí vyu ujícího uplat ovat
a interpretovat osvojované poznatky a dovednosti v praxi. V logice myšlení se vyskytují
závažné chyby, myšlení není tvo ivé. Závažné nedostatky a chyby dokáže v ur ité mí e
s pomocí opravit, ale asto nep esn . V p edm tech s p evahou výchovného zam ení žák
neprojevuje tém žádnou snahu, není aktivní, nerozvíjí dovednosti a to ani s pomocí
vyu ujícího.
Nedostate ný: Žák není schopen ani kusé poznatky a dovednosti uplatnit a interpretovat p i
ešení teoretických a praktických úkol , je nesamostatný, v ústním a písemném projevu má
podstatné nedostatky, nevyjad uje se srozumiteln , nejeví zájem o zlepšení. V p edm tech
s p evahou výchovného zam ení je pasivní, bez zájmu, není schopen aplikovat ani minimální
dovednosti.

7. Zásady pro používání slovního hodnocení v etn stanovených kritérií
Výsledky vzd lávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných p edm tech stanovených
školním vzd lávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích po ádaných školou jsou
v p ípad použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla z ejmá úrove vzd lání žáka,
které dosáhl zejména ve vztahu k o ekávaným výstup m jednotlivých p edm t školního
vzd lávacího programu, ke svým vzd lávacím a osobnostním p edpoklad m a v ku. Slovní
hodnocení zahrnuje posouzení výsledk vzd lávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení p ístupu
žáka ke vzd lávání i v souvislostech, které ovliv ují jeho výkon a nazna ení dalšího rozvoje
žáka. Obsahuje také zd vodn ní a doporu ení, jak p edcházet p ípadným neúsp ch m žáka
a jak je p ekonávat. Výsledky vzd lávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnn
za všechny p edm ty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka.
Použití slovního hodnocení není pouhé mechanické p evád ní íselného klasifika ního stupn
do složit jší slovní podoby. Smyslem hodnocení je objektivn posoudit jednotlivé složky
školního výkonu dít te.
P i slovním hodnocení se uvádí:
ovládnutí u iva p edepsaného osnovami
• ovládá bezpe n
• ovládá
• podstatn ovládá
• ovládá se zna nými mezerami
• neovládá
úrove myšlení
•
pohotové, bystré, dob e chápe souvislosti
•
uvažuje celkem samostatn
•
menší samostatnost myšlení
•
nesamostatné myšlení
•
odpovídá nesprávn i na návodné otázky
úrove vyjad ování
•
výstižné, pom rn p esné
•
celkem výstižné
•
nedostate n p esné
•
vyjad uje se s obtížemi
•
nesprávné i na návodné otázky
úrove aplikace v domostí
•
spolehliv , uv dom le užívá v domostí a dovedností
•
dovede používat v domosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb
•
s pomocí u itele eší úkoly, p ekonává obtíže a odstra uje chyby, jichž se dopouští
•
d lá podstatné chyby, nesnadno je p ekonává
•
praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí u itele
píle a zájem o u ení
• aktivní, u í se sv domit a se zájmem
• u í se sv domit
• k u ení a práci nepot ebuje mnoho podn t
• malý zájem o u ení, pot ebuje stálé podn ty
• pomoc a pobízení k u ení jsou neú inné
8. Hodnocení žák na vysv d ení
Chování žáka ve škole a na akcích po ádaných školou se v p ípad použití klasifikace hodnotí
na vysv d ení stupni:
1 - velmi dobré
2 - uspokojivé
3 - neuspokojivé

Výsledky vzd lávání žáka v jednotlivých povinných a volitelných p edm tech stanovených
školním vzd lávacím programem se v p ípad použití klasifikace hodnotí na vysv d ení
stupni prosp chu:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostate ný
5 - nedostate ný
Klasifikaci výsledk vzd lávání žáka v jednotlivých p edm tech a chování žáka lze doplnit
slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klí ových kompetencí vymezených
Rámcovým vzd lávacím programem pro základní vzd lávání.
P i hodnocení jsou výsledky vzd lávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích po ádaných
školou hodnoceny tak, aby byla z ejmá úrove vzd lání žáka, které dosáhl zejména vzhledem
k o ekávaným výstup m formulovaným v u ebních osnovách jednotlivých p edm t školního
vzd lávacího programu, k jeho vzd lávacím a osobnostním p edpoklad m a k v ku žáka.
Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho p ístupu ke vzd lávání i v souvislostech,
které ovliv ují jeho výkon.
9. Zp sob získávání a vedení podklad pro hodnocení
Pedagogi tí pracovníci získávají podklady pro hodnocení zejména t mito zp soby:
a. diagnostickým pozorováním žáka spojeným s analýzou r zných inností žáka;
b. posuzováním výkon žáka a jeho p ipravenosti na vyu ování, posuzováním chování žáka;
c. r znými druhy zkoušek, test a kontrolními pracemi;
d. posuzováním napl ování klí ových kompetencí žáka pozorováním, nap . p i skupinové
práci;
e. konzultacemi s ostatními pedagogickými pracovníky a podle pot eby i psychologickými
pracovníky.
Pedagogi tí pracovníci vedou evidenci o každém hodnocení žáka s charakterem klasifikace
(klasifika ní p ehled) tak, aby pr kazným zp sobem mohli doložit správnost celkového
hodnocení (klasifikace) žáka a zp sob získání podklad pro hodnocení.
10. Opravné zkoušky a ukon ení základního vzd lávání
•
•
•
•
•
•

•

Žáci devátých ro ník a žáci, kte í na daném stupni základní školy dosud neopakovali
ro ník, kte í na konci druhého pololetí neprosp li nejvýše ze dvou povinných p edm t
s výjimkou p edm t výchovného zam ení, konají opravné zkoušky.
Opravné zkoušky se konají nejpozd ji do konce p íslušného školního roku v termínu
stanoveném editelem školy. Žák m že v jednom dni skládat pouze jednu opravnou
zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. Komise je t í lenná a tvo í ji:
p edseda, kterým je editel zkoušející školy, pop ípad jím pov ený u itel,
zkoušející u itel, jímž je vyu ující daného p edm tu ve t íd , v níž je žák za azen,
pop ípad jiný vyu ující daného p edm tu,
p ísedící, kterým je jiný vyu ující daného p edm tu.
Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úsp šn nebo se k jejímu konání nedostaví,
neprosp l. Ze závažných d vod m že editel školy žákovi stanovit náhradní termín
opravné zkoušky nejpozd ji do 15. zá í následujícího školního roku. Do té doby je žák
za azen do nejbližšího vyššího ro níku, pop ípad znovu do devátého ro níku.
V od vodn ných p ípadech m že krajský ú ad rozhodnout o konání opravné zkoušky
a komisionálního p ezkoušení podle 52 odst. 4 školského zákona na jiné základní škole.
Zkoušky se na žádost krajského ú adu ú astní školní inspektor.

•

Dokladem o dosažení základního vzd lání je vysv d ení o úsp šném ukon ení devátého,
pop ípad desátého ro níku základního vzd lávání, nebo vysv d ení vydané po úsp šném
ukon ení kurzu pro získání základního vzd lání. Tato vysv d ení jsou opat ena doložkou
o získání stupn základního vzd lání.
• Žák, který úsp šn ukon il základní vzd lávání, nebo žák, který splnil povinnou školní
docházku a nepokra uje v základním vzd lávání, p estává být žákem školy 30. ervna
p íslušného školního roku. Žák, který splnil povinnou školní docházku a koná opravnou
zkoušku nebo bude hodnocen v náhradním termínu, je žákem školy do termínu konání
t chto zkoušek, pokud mu nebylo povoleno opakování ro níku. Žák, který byl p ijat ke
vzd lávání ve st ední škole, je považován za žáka základní školy do 31. srpna p íslušného
školního roku.
• Žák, který po spln ní povinné školní docházky nezískal základní vzd lání, m že po
spln ní podmínek stanovených zákonem a na základ žádosti jeho zákonného zástupce
pokra ovat v základním vzd lávání, nejdéle však do konce školního roku, v n mž dosáhne
osmnáctého roku v ku.
• Žákovi se zdravotním postižením m že editel školy ve výjime ných p ípadech povolit
pokra ování v základním vzd lání do konce školního roku, v n mž žák dosáhne dvacátého
roku v ku. V uvedených p ípadech, pokud jde o p ípravu na výkon povolání nebo
pracovní innosti, spolupracuje editel školy s p íslušným ú adem práce.
• Pro osoby, které nezískaly základní vzd lání, m že základní škola po projednání se
z izovatelem a krajským ú adem organizovat v souladu se vzd lávacím programem
základního vzd lávání kurzy pro získání základního vzd láni.
11. Hodnocení žák se speciálními vzd lávacími pot ebami
Hodnocení se ídí Vyhláškou .73/2005 Sb. Ve škole mohou být integrováni žáci s postižením
smyslovým, t lesným, mentálním nebo s vývojovými poruchami u ení a chování. P i
hodnocení a klasifikaci vychází u itel z doporu ení a záv r PPP a hodnocení je vždy zcela
individuální. Žák je hodnocen s ohledem na své možnosti a schopnosti, je posuzován jeho
individuální pokrok. Žáci integrovaní na základ doporu ení PPP jsou vzd láváni i hodnoceni
na základ pln ní Individuálního vzd lávacího plánu.
Žáci s diagnostikovanými vývojovými specifickými poruchami u ení mohou být na žádost
rodi slovn hodnoceni po celou dobu školní docházky ve všech p edm tech, ve kterých je
kvantitativní hodnocení specifickými poruchami ovlivn no. P i hodnocení žáka se speciálními
vzd lávacími pot ebami se p ihlíží k povaze postižení nebo znevýhodn ní. Pedagogi tí
pracovníci respektují doporu ení školského poradenského za ízení a uplat ují je p i hodnocení
vzd lávání a chování žáka se speciálními vzd lávacími pot ebami.
Pro získávání podklad pro hodnocení žáka se speciálními vzd lávacími pot ebami volí
pedagogi tí pracovníci vhodné a p im ené zp soby. Pro zjiš ování úrovn žákových
v domostí a dovedností volí u itelé takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají
schopnostem žáka a na n ž nemá postižení nebo znevýhodn ní negativní vliv.
12. Výchovná opat ení
editel školy m že na základ vlastního rozhodnutí nebo na základ podn tu jiné právnické
osoby i fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické rad ud lit pochvalu nebo jiné
ocen ní za mimo ádný projev lidskosti, ob anské nebo školní iniciativy, záslužný nebo
state ný in nebo za mimo ádnou úsp šnou práci.
T ídní u itel m že na základ vlastního rozhodnutí nebo na základ podn tu ostatních
vyu ujících žákovi po projednání s editelem školy ud lit pochvalu nebo jiné ocen ní za
výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úsp šnou práci.
P i porušení povinností stanovených školním ádem lze podle závažnosti tohoto porušení
žákovi uložit:
a. napomenutí t ídního u itele, zejména za nepln ní školních povinností, špatný p ístup ke
školní práci, porušování kázn v hodinách a p i akcích po ádaných školou;

b. d tku t ídního u itele, zejména za asté porušování kázn v hodinách a p i akcích
po ádaných školou, za mén závažná porušování ustanovení školního ádu. T ídní u itel
oznámí uložení d tky t ídního u itele editeli školy nebo pov enému zástupci editele;
c. d tku editele školy, zejména za závažné porušování školního ádu, v etn neomluvené
nep ítomnosti ve škole, fyzické nebo slovní napadání spolužák a pracovník školy, apod.
D tku editele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické rad .
editel školy nebo t ídní u itel neprodlen oznámí ud lení pochvaly a jiného ocen ní nebo
uložení napomenutí nebo d tky a jeho d vody prokazatelným zp sobem žákovi a jeho
zákonnému zástupci. Uložení d tky editele školy je vždy projednáno se žákem, zákonným
zástupcem žáka, t ídním u itelem a editelem školy nebo jeho zástupcem, za p ípadné
p ítomnosti dalších pracovník školy.
Ud lení pochvaly a jiného ocen ní a uložení napomenutí nebo d tky se zaznamená do
dokumentace školy (záznam z pedagogické rady, školní matrika). Ud lení pochvaly editele
školy se zaznamená na vysv d ení za pololetí, v n mž bylo ud leno.
13. Zp soby p edávání informací o prosp chu a chování žáka rodi

m

O pr b žných výsledcích vzd lávání jsou zákonní zástupci informováni p edevším písemnou
formou zápisu v žákovských knížkách. Podrobn jší informace mohou rodi e získat p i
konzultacích s vyu ujícími jednotlivých p edm t a t ídními u iteli. Rodi e žák , kte í mají
velmi slabý prosp ch, jsou s touto skute ností seznámeni dopisem nejpozd ji do 15. kv tna
p íslušného školního roku a jsou vyzváni ke konzultacím s u iteli p edm t , v nichž žák
neprospívá. Písemnou formou jim je p edán rozsah základního u iva, jehož zvládnutí je
p edpokladem k hodnocení „prosp l“ ve 2. pololetí p íslušného školního roku.
14. Celkové hodnocení žáka
Celkové hodnocení žáka se na vysv d ení podle § 16, odst. 3 vyhlášky . 256/2012 Sb.,
kterou se m ní vyhláška . 48/2005 Sb. o základním vzd lání vyjad uje stupni:
prosp l(a) s vyznamenáním: není-li v žádném z povinných p edm t stanovených školním
vzd lávacím programem hodnocen na vysv d ení stupn m prosp chu horším než 2chvalitebný, pr m r stup prosp chu ze všech povinných p edm t stanovených školním
vzd lávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupn m velmi
dobré, v p ípad použití kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle
pravidel hodnocení žák podle § 14 odst. 2
prosp l(a): není-li v žádném z povinných p edm t stanovených školním vzd lávacím
programem hodnocen na vysv d ení stupn m prosp chu 5 - nedostate ný nebo
odpovídajícím slovním hodnocením
neprosp l(a): je-li v n kterém z povinných p edm t stanovených školním vzd lávacím
programem hodnocen na vysv d ení stupn m prosp chu 5 - nedostate ný nebo
odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z n ho hodnocen na konci druhého pololetí
nehodnocen(a): není-li možné žáka hodnotit z n kterého z povinných p edm t stanovených
školním vzd lávacím programem na konci prvního pololetí.
Pokud je žák hodnocen slovn , posoudí t ídní u itel kvalitu o ekávaných výstup bez
p evodu na známky a vyjád í ji stupn m celkového hodnocení podle § 16, odst. 3 vyhlášky
. 256/2012 Sb., kterou se m ní vyhláška o základním vzd lávání (vyhláška 48/2005 Sb.).
Celkové hodnocení žáka v p ípad kombinace slovního hodnocení a klasifikace bude
vyjád eno stejnými stupni jako v p ípad klasifikace s tím, že vyu ující p evedou pro tento
ú el slovní hodnocení na klasifikaci.

G.

POVINNOSTI A PRÁVA PRACOVNÍK ŠKOLY
1. Pro pedagogické a provozní pracovníky jsou závazné pokyny dané pracovním ádem,
zákoníkem práce, pokyny editele školy, p edpisy a zákony platnými pro oblast školství,
zejména školským zákonem . 561/2004 Sb. v platném zn ní . 472/2011 Sb., v etn
souvisejících provád cích vyhlášek a zákonem o pedagogických pracovnících . 563/2004 Sb.

v platném zn ní . 198/2012 Sb. Všichni pracovníci školy jdou osobním p íkladem
v dodržování hygieny, bezpe nosti a v napl ování mravních a morálních spole enských
norem. Zájem dít te musí být p ednostním hlediskem p i všech jednáních. Žák má právo na to,
aby káze ve škole byla zajiš ována zp sobem slu itelným s lidskou d stojností. Výchova
musí sm ovat k rozvoji osobnosti dít te.
2. U itelé v nují individuální pé i d tem z málo podn tného rodinného prost edí, d tem se
zdravotními problémy, dbají, aby se zdraví žáka a jeho zdravý vývoj nenarušil inností školy.
Berou ohled na výsledky léka ských vyšet ení, zpráv o vyšet ení v pedagogickopsychologických poradnách a na sd lení rodi o dít ti. T ídní u itelé pr b žn seznamují
ostatní pedagogy s novými skute nostmi, zjišt nými u žáka - problémy s chováním,
prosp chem, zdravotními problémy. Všichni vyu ující zajiš ují bezpe nost a ochranu zdraví
žák p i innostech, které p ímo souvisejí s výchovou a vzd láním.
3. Pravideln a soustavn informují zástupce žáka o prosp chu žáka. Informují je o každém
mimo ádném zhoršení prosp chu žáka. Zákonní zástupci žák jsou našimi rovnocennými
partnery, spole ným zájmem je vzd lání a výchova d tí.
4. Dodržují p edpisy k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci a protipožární p edpisy:
Pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpe nost osob pop . jiné závady
technického rázu nebo nedostate né zajišt ní budovy, je jejich povinností informovat o t chto
skute nostech nad ízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody.
5.

Sledují zdravotní stav žák a v p ípad náhlého onemocn ní žáka informují bez zbyte ných
pr tah vedení školy a rodi e postiženého žáka. Nemocný žák m že být odeslán k léka skému
vyšet ení i ošet ení jen v doprovodu dosp lé osoby. T ídní u itelé zajistí, aby každý žák m l
zapsány v žákovské knížce tyto údaje: adresu a telefonní ísla rodi do zam stnání a dom .

6. Do školy p icházejí nejmén 20 minut p ed zahájením vyu ování a výchovné innosti.
Pedagogický pracovník je povinen být na pracovišti zam stnavatele v dob stanovené
rozvrhem jeho p ímé pedagogické innosti, v dob stanovené rozvrhem jeho dohledu nad
d tmi a žáky, v dob zastupování jiného pedagogického pracovníka. Ve dnech vyu ování,
stanovených celoro ním plánem školy, jsou u itelé z d vodu konzultací s ostatními
vyu ujícími, vedením školy a koordinování práce metodických sdružení a p edm tových
komisí, p ítomni na pracovišti vždy do 13:00 hodin. Každý vyu ující má stanovené
konzulta ní hodiny, které mohou žáci a jejich rodi e po p edchozí domluv využívat.
7. P i úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osob první pomoc, zajistí ošet ení žáka léka em. Úraz
ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úraz , p ípadn vyplní p edepsané
formulá e. Ošet ení a vypln ní záznam zajiš uje ten pracovník, který byl jeho sv dkem nebo
který se o n m dov d l první.
8. Po skon ení poslední vyu ovací hodiny p ekontrolují po ádek ve t íd , uzav ení oken
a vodovodního kohoutku. Po ukon ení odpoledního vyu ování odvád jí žáky do šatny
a dohlédnou na jejich odchod ze školy. P i odchodu z kabinet zkontrolují uzav ení a zajišt ní
oken a dve í, uzav ení vody, vypnutí všech elektrických za ízení a zhasnutí sv tel.
9. V celém objektu školy platí zákaz kou ení.
10. U itelé pov ení dozorem kontrolují vykonávání všech ustanovení vnit ního ádu školy,
využívají pomoci žák . O závadách a vážných p estupcích informují t ídního u itele, p ípadn
vedení školy.
11. Nem že-li se pracovník dostavit do zam stnání, je povinen neprodlen oznámit to vedení
školy.
12. Pedagogi tí a provozní pracovníci školy nesmí využívat žáky v dob dané rozvrhem
k vy izování jejich soukromých záležitostí, nesmí je bez dozoru dosp lé osoby uvol ovat
k innostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k léka i atd. Škola odpovídá za žáky
v dob dané rozvrhem výuky žáka, v etn nepovinných p edm t , p estávek a stravování.

T ídní u itelé
1. V nují pozornost zdravotnímu stavu žák , vlivu rodinného prost edí na prosp ch a chování
žák . O závažných skute nostech informují ostatní vyu ující, zejména o záv rech léka ského
vyšet ení a nález z psychologických poraden.
2. P esn evidují a kontrolují absenci žák . Vyžadují od zákonných zástupc omluvenku
nep ítomnosti žáka nejdéle do dvou pracovních dn po jeho návratu do školy. Na žádost
rodi o uvoln ní žáka z vyu ování z rodinných a jiných d vod omlouvají nep ítomnost
žáka, pokud doba absence nep esáhne jeden týden. Na delší dobu uvol uje žáky editel školy.
V obou p ípadech t ídní u itelé vyžádají od rodi písemnou žádost o uvoln ní.
3. Pravideln informují rodi e o prosp chu a chování žák prost ednictvím sešit a žákovských
knížek, individuáln p i konzulta ních hodinách. Souhrnné hodnocení píší podle pot eby do
žákovských knížek tak, aby byla zajišt na informovanost rodi o prosp chu a chování žák
podle požadavk pravidel pro hodnocení výsledk žák . Sledují, zda rodi e kontrolují zápisy
v žákovských knížkách.
Provozní pracovníci
1. Pracovní povinnosti nepedagogických pracovník jsou dány pracovním ádem a pracovními
nápln mi pro jednotlivé profese.
2. Pracovní doba hospodá ky školy je 7:00 až 15:30 hodin, po dobu nep ítomnosti je v její
kancelá i zastupována jiným pracovníkem školy.
3. Pracovní doba školníka je od 6:00 do 12:30 a od 14:30 do 16:00 hodin.

H. ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠT
Na naší škole pracuje výchovný poradce, metodik školní prevence a školní psycholog. Funkce
školního psychologa umož uje žák m, rodi m i pracovník m školy využívat odborné služby
v oblasti konzulta ní, poradenské, diagnostické, metodické, informa ní, interven ní a terapeutické.
Setkání probíhají v konzulta ních hodinách nebo po p edchozí i telefonické domluv .
Žáci navšt vují školního psychologa v jeho konzulta ních hodinách nebo po p edchozí domluv .
V p ípad aktuální krize mohou požádat školního psychologa o pomoc, se svolením vyu ujícího
nebo t ídního u itele, kdykoli v pr b hu vyu ování.

Školní ád byl schválen Školskou radou ZŠ B eznice dne 8.10.2012

Mgr. Miroslav B lka
editel školy

