
Základní škola Urbanov, okres Jihlava, příspěvková organizace  
V souladu s ustanovením § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydává ředitel školy po schválení školskou radou tento  

  

Školní řád 
I. Režim školy  
 
1. Budova školy se otevírá pro žáky v 6.45 hodin. Žákům je umožněn vstup do budovy 45 minut 
před začátkem dopoledního vyučování. V jinou dobu vstupují žáci do budovy pouze po 
domluvě se zaměstnancem školy. Konec vyučování je stanovený rozvrhem hodin. Školní 
budova se zavírá ve 14.30 hodin.  
 
2. Po příchodu do školy odkládají žáci obuv a oblečení do šatny na své místo a odcházejí do 
svých tříd.  
 
3. Žák, kterému je nevolno, nebo jeho rodič požádá o jeho uvolnění v průběhu vyučování, 
odchází domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné dospělé osoby, kterou určí 
rodič (zákonný zástupce).  
 
4. Do učebny informatiky vchází žáci pouze po svolení vyučujícího a řídí se provozním řádem 
učebny informatiky.  
 
5. O všech přestávkách je umožněn dětem pohyb mimo třídu.  
 
Do jídelny odcházejí žáci se svým vyučujícím. Žáci dbají bezpečnosti při chůzi ze schodů. Žáci 
ze schodů neběhají, neskáčou a nestrkají se. 
 
6. Před hodinou tělesné výchovy čekají žáci po převlečení na vyučujícího na určeném místě. 
V této době žáci nepoužívají sportovní náčiní (např. míče, míčky, florbalové hokejky apod.) 
 
7. Pokud má žák ve škole s sebou vlastní mobilní telefon, musí ho mít během vyučovací hodiny 
vypnutý a uložený v aktovce. Mimo vyučovací hodinu má / může mít telefon u sebe. Je 
zakázáno pořizování záznamů na mobilní telefon či tablet, dále fotografování v době vyučovací 
hodiny i o přestávce. Výjimkou je pedagogem řízená činnost, při které žáci video natáčejí a 
pořizují fotografie – např. v hodinách informatiky. Připojení na Wi-Fi síť školy je možno pouze 
po povolení ředitele školy. Při používání mobilního telefonu, který je připojený k internetu se 
žák řídí právními předpisy České republiky.  
  
II. Docházka žáků do školy  
  
1. Žák je povinen docházek do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin. Žák 
je povinen účastnit se všech povinných, volitelných a zájmových útvarů, na které je přihlášen. 
Odhlášení z volitelných a zájmových útvarů je možno pouze v pololetí.  
 
2. Do tříd žáci přicházejí tak, aby seděli na svém místě nejpozději v 7.25 hodin. Případné 
zpoždění žák omluví.  



 
Každá nepřítomnost žáka musí být zákonným zástupcem omluvena do 3 dnů. Písemnou 
omluvenku v omluvném listě v žákovské knížce předkládá žák ihned po návratu do školy 
třídnímu učiteli či třídní učitelce. Z jedné vyučovací hodiny a nejvýše 3 školních dnů uvolňuje 
třídní učitel. Na více než 3 školní dny uvolní na základě písemné žádosti, kterou podá rodič, 
ředitel školy. Při podezření na neomluvenou absenci může třídní učitel (popř. ředitel školy) 
požadovat potvrzení od lékaře.  
 
3. Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupce 
žáka třídní učitel pohovorem, na který bude zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. 
Na schůzku může být pozván v případě potřeby i ředitel školy. V případě delší neomluvené 
nepřítomnosti řeší věc se zákonným zástupcem ředitel školy. Možné je také zapojení další 
institucí (OSPOD apod.)  
  
III. Zásady chování žáků ve škole a při činnostech mimo školu, které jsou školou pořádány  
  
1. Žáci dodržují pravidla slušného chování a ustanovení školního řádu.  
 
2. Do školy nosí žáci pouze pomůcky určené pro výuku. Cennosti do školy nenosí. Škola cenné 
předměty neuchovává. Žáci nenosí na hodiny tělesné výchovy hodinky, řetízky. Před hodinou 
je sundávají na zvlášť určené místo.  
 
3. Žák je povinen řídit se pokyny zaměstnanců školy při všech školních akcích pořádaných 
mimo budovu školy (výlety, exkurze, návštěva kulturních představení apod.)  
 
4. Žák je povinen šetřit školní zařízení i učební pomůcky, chránit je před poškozením a zjištěné 
závady hlásit vyučujícímu nebo jiné dospělé dozorující osobě. Úmyslné poškození školního 
majetku bude trestáno dle závažnosti poškození. Případnou úhradu škody nebo opravu při 
úmyslném poškození hradí nebo provede rodič (zákonný zástupce).  
  
IV. Hygiena a bezpečnost práce  
  
1. Žák je povinen chránit zdraví své i zdraví jiných. Je povinen dbát o čistotu a pořádek a 
pomáhá při udržování pořádku ve škole a v jejím okolí.  
 
2. Škola vede evidenci úrazů, k nimž došlo při činnostech školy. Každý úraz, k němuž dojde 
během vyučování, je žák povinen ihned hlásit vyučujícímu nebo jiné dospělé dozorující osobě. 
Úraz je zapsán v nejkratším možném termínu do knihy úrazů. V případě nahlášené pojistné 
události škola událost samozřejmě řeší. Na základě smlouvy s pojišťovnou školy je žákovi 
případně vyplacena finanční spoluúčast. 
 
3. Při výuce je žák povinen dodržovat školní řád a řády odborných učeben. Vyučující je povinen 
s řády průkazně seznámit.   
 
 
 
  



V. Rodiče žáků  
  
Rodiče žáků mají právo:  
-na informace ohledně chování a prospěchu svého dítěte v určených hodinách nebo po 
předchozí domluvě v jinou než určenou dobu.  
-volit a být voleni do školské rady a vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se 
vzděláváním jeho dítěte. 
-podávat podněty, a to formou osobní, telefonickou a písemnou u vedení školy či školské rady. 
-na požádání o odbornou poradenskou pomoc. 
  
VI. Žáci  
  
Žáci mají právo:  
-na vzdělávání a školské služby 
-na dodržování pitného režimu v průběhu vyučování  
-na ochranu soukromého majetku  
-na ochranu před projevy šikany a dalších forem omezování svobody a důstojnosti žáka  
být seznámeni se systémem klasifikace v daném předmětu a pravidelně být informováni o 
průběhu a výsledcích svého vzdělávání; součástí této informace je také právo dostat 
k nahlédnutí opravené písemné práce a právo na zdůvodnění dílčí i výsledné klasifikace. 
 
Jako projev šikany je považováno jakékoli chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit 
nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití 
násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumějí nebo z nejrůznějších 
důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání loupeží, 
poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluvy, vyhrožování či 
ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nebezpečnost šikany 
spočívá hlavně v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševním 
a tělesném zdraví.  
 
Všem žákům je zakázáno:  
-kouřit v prostorách školy a v celém jejím areálu. To platí i při akcích pořádaných školou. Za 
porušení tohoto zákazu jsou stanoveny následující sankce:  
kouření v budově školy, v jejím areálu a při školních akcích – druhý stupeň z chování  
opakované porušení zákazu – třetí stupeň z chování  
-užívat návykové látky v prostorách školy a v celém jejím areálu, přinášet o školy nebo na 
činnosti organizované školou alkoholické nápoje, cigarety a jiné látky obsahující drogy stejně 
jako je nabízet a zneužívat.  
-ponižování, tělesné ubližování a veškerá činnost, která by vedla k ohrožování zdraví života.  
-poškozovat zařízení školy a školního areálu, stejně tak veřejného prostranství před školou.  
-otevírat okna ve školní budově.  
-po příchodu do školy svévolně opouštět budovu školy a vzdálit se při vyučování a školních 
akcích bez souhlasu vyučujícího nebo jiné dospělé dozorující osoby z určeného místa.  
-Manipulovat během vyučování s mobilním telefonem nebo tabletem a jeho vyzváněním a 
jinými zvuky rušit vyučování.  
-Hrát v době školního vyučování (ve vyučovacích hodinách a o všech školních přestávkách) hry 
na mobilních telefonech, tabletech a jiných zařízeních, na kterých je možné hry hrát. 



-Manipulovat s elektrickými spotřebiči a elektrickým vedením.   
 
VII. Závěrečná ustanovení  
 
Zaměstnanci byli se školním řádem seznámeni dne: 6. 11. 2019 
Žáci byli se školním řádem seznámeni dne: viz záznamy v dokumentaci školy 
Rodiče byli informování o vydání školního řádu dne: viz záznamy v dokumentaci školy 
Podle § 30 školského zákona (č. 561/2004 Sb.) zveřejňuje ředitel školy tento školní řád 
následujícími způsoby: www školy, školní chodba 
Aktualizované / změněné znění školního řádu bylo schváleno školskou radou dne: 31. 10. 
2019 
Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2019  
Kontrolou dodržování pravidel uvedených ve školním řádu jsou pověřeni všichni zaměstnanci 
školy. O poučení bude veden písemný záznam.  
  
V Urbanově dne 31. 10. 2019  
  
  
Mgr. Hynek Vohoska  
ředitel školy  
 


