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PRÁVA ŽÁKA
1. Žák má všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v Úmluvě o právech dítěte a práva
zakotvená v zákoně č.561/2004 Sb., školský zákon
2. Žák má právo na přístup k informacím o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
a informacím, které podporují jeho rozvoj.
3. Žák má právo na vyjádření vlastního názoru v záležitostech týkajících se jeho vzdělávání.
4. Žák se může účastnit všech akcí pořádaných školou, může se souhlasem příslušného
pedagogického pracovníka a ředitele školy akce sám organizovat.
5. Žák má právo na poradenskou pomoc školy, může v čase mimo vyučování žádat na
vyučujícím vysvětlení probírané látky, po domluvě s vyučujícím.
POVINNOSTI ŽÁKA
1. Rozvíjet své znalosti a dovednosti.
2. Žák je povinen řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat.
3. Dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl
seznámen.
4. Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy
a školním řádem.
5. Žák je povinen chovat se v rámci společenských norem - dodržuje společenská pravidla
chování, vůči dospělým i spolužákům vystupuje zdvořile a ohleduplně. Vyvaruje se jakéhokoli
hrubého slovního jednání nebo fyzických útoků na ostatní žáky.
6. Žák se připravuje svědomitě na vyučování, je povinen mít v pořádku všechny pomůcky
potřebné na vyučování. Pokud připraven není, omlouvá se na počátku vyučovací hodiny
učiteli. O přestávkách a při vyučování bez dovolení neopouští školní budovu nebo učebnu.
7. Při vyučování se žák nezabývá pro výuku zbytečnými činnostmi, chová se tak, aby
nenarušoval vzdělávání.
8. Při akcích pořádaných školou vystupuje žák ukázněně, řídí se pokyny učitelů.
9. V jídelně se žák řídí řádem jídelny a pokyny dozírajícího. Při jídle dodržuje pravidla
kulturního stolování.
10. Žák neubližuje sobě, ani ostatním. Nepodporuje nesnášenlivost, šikanu, násilí, vandalismus
a rasismus.
PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKA
1. Zajistit, aby žák docházel řádně do školy a na zájmové kroužky, do kterých je přihlášený.
2. Na vyzvání ředitele školy nebo učitele prostřednictvím ředitele školy se osobně zúčastnit
projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka a jeho chování.
3. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Hlásit škole infekční
nemoc. V případě nevolnosti, úrazu nebo návštěvy lékaře si žáka vyzvednout ve škole.
Mimořádně lze žáka uvolnit k návštěvě lékaře na základě písemné žádosti rodičů předložené
předem.
4. Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými
v tomto školním řádu.
5. Oznamovat škole údaje podle odst. 2 a 3 § 28 zákona č. 561/2004 Sb. a 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, 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, údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně
údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je žák sociálně
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znevýhodněn; jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro
doručování písemností, telefonní spojení).
6. Informovat se na výsledky vzdělávacího procesu (zpravidla na třídních schůzkách), pravidelně
kontrolovat žákovskou knížku, popř. další sešity, potvrdit kontrolu podpisem.
7. Nahradit škody na zařízení školy a učebních pomůckách úmyslně způsobené jejich dítětem.
8. Zákonný zástupce má právo volit a být volen do Školské rady ZŠ a MŠ, Smidary, pracovat v
ní.
9. Zákonný zástupce má povinnost seznámit se s dokumentací týkající se jejich dítěte vydanou
školou.
10. Zákonný zástupce má povinnost se řídit písemnými pokyny školy při pořádání akcí (výlety,
exkurze, soutěže, apod.).
11. Zákonní zástupci žáků, kteří odebírají obědy zdarma v rámci projektu Obědy do škol, jsou
povinni oznamovat nepřítomnost žáka ve škole ihned, nejpozději do 8:00 v den nepřítomnosti.
Pokud tak neučiní, žák bude z programu vyřazen.
Dále se může vyjadřovat ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí
vzdělávání svého dítěte.
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 a zájmových kroužků nabízených školou,
pokud se do nich přihlásil. Odhlásit se může pouze na konci klasifikačního období se
souhlasem zákonného zástupce, a to písemnou formou.
3. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování nebo činnosti pořádané školou nepředvídaně, zvláště ze
zdravotních nebo jiných závažných důvodů, doloží zástupce žáka 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 daného předmětu, na
jeden den třídní učitel, na víc dní ředitelka 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 ředitelka školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka,
nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 zákona
č. 561/2004 Sb.
5. Při podezření na záškoláctví má třídní učitel právo žádat omluvenky od lékaře, po předchozím
projednání s rodiči.
VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY
Škola se pro žáky otevírá v 7:00 hodin. Pro vstup a odchod ze školy používají žáci pouze určený
vchod.
1. Vyučování začíná v 7:40 hod., odpolední vyučování ve 13:05 hod.
2. Žák musí být ve třídě 5 minut před zahájením vyučování.
3. K odložení svrchního oděvu a obuvi používá žák šatnu (přidělenou šatní skříňku). Každý žák
dostává na začátku školního roku klíč od šatní skříňky. V případě ztráty ho musí uhradit. Při
pohybu v budově školy si počíná tak, aby nezpůsobil znečištění prostor.
4. Při výuce v odborných pracovnách a tělocvičně se žák řídí řádem platným pro tyto pracovny.
Do jiných učeben žák přechází způsobem dohodnutým s vyučujícím.
5. Na WC se žák zdržuje nezbytnou dobu. O malých přestávkách neopouští žáci budovu školy. O
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přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním se žáci mohou zdržovat v určené třídě,
kde je vykonáván pedagogický dohled, který koordinuje aktivity žáků. V případě písemného
souhlasu rodičů žáci mohou v přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním opustit
budovu.
6. Po skončení vyučování si žák uklidí své místo a jeho okolí.
7. Žákovské služby určuje podle potřeby třídní učitel nebo vyučující.
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.
2. Žák je povinen udržovat v pořádku a šetrně nakládat se všemi věcmi, které tvoří zařízení školy
a těmi, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou.
3. Za svévolně nebo z nedbalosti poškozený majetek školy bude vyžadována odpovídající
náhrada.
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 manipulovat s elektrickými spotřebiči a zařízením.
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
a kouření v areálu školy, je zakázáno. Z porušení tohoto ustanovení budou vyvozeny přísné
sankce.
5. Není vhodné nosit do školy cenné předměty nebo větší množství peněz. Pokud je má žák ve
výjimečných případech s sebou, může si je uschovat na k tomu určeném místě dle pokynu
učitele.
6. Mobilní telefony lze používat (tj. telefonovat, psát SMS atd.) pouze v době mino vyučování. V
době výuky bude mobil vypnut a uložen ve školní tašce.
Zneužívání mobilního telefonu (včetně kyberšikany) bude posuzováno jako kázeňský
přestupek.
7. Odchod žáka ze školy během přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je možný
na základě písemného souhlasu zákonného 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 hlásí žák dozírajícímu, případně jinému
učiteli nebo vedení školy a to ihned po zjištění ztráty, či po vzniku úrazu.
VZTAHY ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY
ŠKOLY
Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny,
které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších
nezbytných organizačních opatření.
Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení,
sexuálním násilím, využíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi
pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí a jejich korespondence. Budou
žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno
nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány na pomoc dítěti. Speciální
pozornost budeme věnovat ochraně před návykovými látkami.
Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace
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o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Vyzve-li ředitelka školy nebo jiný pedagogický pracovník prostřednictvím ředitelky školy
zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,
konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka. Všichni pedagogičtí pracovníci se
povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů, na kterých informují zákonné zástupce
žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě omluvené nepřítomnosti pedagogického
pracovníka zajistí tento, aby zákonní zástupci byli informováni jiným způsobem.
Pedagogičtí pracovníci zákonným zástupcům předávají písemné informace o průběhu a
organizaci mimoškolních akcí (výlety, exkurze, soutěže, apod.) minimálně 24 hodin před
uskutečněním akce.
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 identifikaci 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 ředitelky 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. Ředitelka školy využije
všech možností daných jí příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního
stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitelka školy nebo jím pověřený
pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu,
o zjištěných skutečnostecha zároveň je seznámí s možností odborné pomoci.
Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých
by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám, jsou v
prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek
proti školnímu řádu. Podle okolností ředitelka školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří
tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.
Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáků vůči zaměstnancům školy nebo
vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zavinění. Pokud se ho žák dopustí, oznámí
ředitelka školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí do následujícího dne poté, co
se o tom dozvěděla.
I projevy kyberšikany jsou považovány za hrubé porušení školního řádu.
Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu
a prevence pato-sociálních jevů byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem.
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.
HODNOCENÍ ŽÁKŮ
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKA
Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí je vydáván žákovi
výpis z vysvědčení.
stupněm (dále jen „klasifikace“), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu
hodnocení rozhoduje ředitelka školy se souhlasem školské rady.

5

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola, Smidary |
v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost
této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro
účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.
Žák, který je slovně hodnocen, může celkově prospět s vyznamenáním. Vyučující
převede pro účely celkového hodnocení slovní hodnocení na známku.
hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
činností žáka s vědomím
motivační funkce hodnocení a jeho formativní funkce. Jako přirozenou součást hodnocení
rozvíjejí sebehodnocení a vzájemné hodnocení. V hodnocení výsledků vzdělávání berou na zřetel
úroveň dosažení cílů základního vzdělávání, jak jsou uvedeny ve školském zákoně, rámcovém a
školním vzdělávacím programu.
Stupně klasifikace a hodnocení
Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je průběžně i na vysvědčení
klasifikován těmito stupni:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 – nedostatečný
Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a) prospěl(a) s vyznamenáním
b) prospěl(a)
c) neprospěl(a)
d) nehodnocen(a)
Žák je hodnocen stupněm
a) prospěl(a) 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 6
b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím
slovním hodnocením
c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím
slovním hodnocením a není-li z něho hodnocen na konci 2. pololetí
d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených
školním vzdělávacím programem na konci 1. pololetí
ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO KLASIFIKACI
Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání v souvislostech, které
ovlivňují jeho výkon.
í a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává
učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:
o sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování
o různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy
o kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami
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O čtvrtletními písemnými pracemi (5 x ročně)
o analýzou výsledků činnosti žáka – především samostatně vypracovaných prací seminárního
charakteru, referátů a prezentací
o konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-psychologické
poradny a zdravotnických služeb, zejména u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
o rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka
ifikoval žáka ze všech aspektů vzdělávacích činností v daném
předmětu. Kvalita i kvantita klasifikace (hodnocení) vytváří předpoklad objektivního
posouzení vzdělávání žáka. Pro objektivitu hodnocení je nutné, aby vyučující prokazatelně
ohodnotil dostatečné množství prací, výkonů a činností. Pouze jedna známka z ústního zkoušení
za 1 pololetí se nejeví jako dostačující. Navíc je nutné vyhodnotit minimálně 5 písemných prací
různého charakteru vyjímaje čtvrtletní písemné práce.
ek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky
hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek
hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností
oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů.
aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. Termín kontrolní práce prokonzultuje
učitel s třídním učitelem. Koordinaci zabezpečuje třídní učitel.
prostřednictvím žákovské knížky (deníčku) zákonným zástupcům žáka.
ZÁSADY KLASIFIKACE A HODNOCENÍ
Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je jednoznačné, srozumitelné,
srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné. Hodnocení vychází z posouzení
míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů
školního vzdělávacího programu.
Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.
K žákovi, který přechází na nový ŠVP v souvislosti s přestupem na naši školu je v počátečním
období přistupováno v klasifikaci individuálně.
PROSPĚCH
Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen "učitel")
uplatňuje přiměřenou náročnost, objektivitu a pedagogický takt vůči žákovi. V případě
negativního hodnocení poskytne žákovi možnost pro dosažení úspěšnějšího hodnocení.
v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.
Hodnotí se kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období.
Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období.
zaměření, předmětů s převahou praktických činností a předmětů s převahou výchovného
a uměleckého zaměření.
příslušného ročníku.
blémů a skutečností hodných zvláštního zřetele ve vzdělávání žáků se projednávají
v pedagogické radě, a to zejména v obdobích 1. a 3. čtvrtletí.
hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, předkládají učitelé výsledky celkové
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klasifikace k provedení analýzy výsledků vzdělávání a připraví návrhy na umožnění
opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod.
ě jsou formulována především pro celkovou
klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony
komplexně, v souladu se specifikou předmětu.
CHOVÁNÍ
Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a
s ostatními učiteli. Rozhoduje o ní ředitelka školy po projednání v pedagogické radě.
klasifikačního období.
se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k účinnosti
předešlých kázeňských opatření.
-li žák mimo vyučování zásadním
způsobem pravidla společenského a lidského chování, zaujmou učitelé vůči takovému chování
etický postoj a využijí žákova pochybení k pedagogickému působení na žáka, případně na
další žáky. Pedagogové se v tomto smyslu nezříkají povinnosti podporovat rodinu ve výchově
k vytváření návyků a postojů, které vedou ke společensky hodnotnému chování.
SLOVNÍ HODNOCENÍ
O použití slovního hodnocení nebo kombinaci slovního hodnocení a klasifikace rozhoduje
ředitelka školy.
školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou
v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka,
které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách
jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním
předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka
v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které
ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení
a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.
ZÁSADY A PRAVIDLA PRO SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ
Sebehodnocení je přirozenou součástí procesu hodnocení.
předcházet sebehodnocení, s nímž bude vnější hodnocení konfrontováno.
entací.
a psychického rozvoje.
KRITÉRIA PRO JEDNOTLIVÉ STUPNĚ KLASIFIKACE CHOVÁNÍ
Stupeň 1 (velmi dobré)
Žák dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. V jeho chování je zřetelná slušnost,
respektování ostatních, takt, zdvořilost, ohleduplnost. Ojediněle se dopouští drobných přestupků
proti pravidlům školního řádu a požadovaného chování.
Stupeň 2 (uspokojivé)
Žák se opakovaně dopustí méně závažných přestupků proti školnímu řádu nebo pravidlům
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chování. Případně se dopustí závažnějšího přestupku. Žák je však přístupný výchovnému
působení ze strany školy a projevuje snahu své chyby napravit.
Stupeň 3 (méně uspokojivé)
Žák se dopustí závažného přestupku proti školnímu řádu nebo pravidlům chování. Svým
chováním a jednáním negativně ovlivňuje soužití ve třídě nebo škole.
VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ
Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Pochvaly, jiná
ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitelka školy nebo třídní učitel.
Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem druhy dalších kázeňských opatření a
podmínky pro udělování a ukládání těchto dalších kázeňských opatření a pochval nebo jiných
ocenění. Při hrubých porušeních spolupracuje škola s Policií ČR a s Městským úřadem Nový
Bydžov, oborem sociálních věcí a zdravotnictví, event. s dalšími institucemi.
Pochvaly
Ředitelka 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 nebo za
úspěšnou práci.
Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních
vyučujících žákovi po projednání s ředitelkou školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný
projev školní iniciativy nebo za úspěšnou práci.
Napomenutí a důtky
Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi
uložit:
ky školy
Třídní učitel neprodleně oznámí ředitelce školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitelky
školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.
Napomenutí třídního učitele
- drobné kázeňské přestupky
- občasné zapomínání pomůcek
- nepořádnost ve školních věcech
- nepřezouvání se
- nevhodné chování na školní akci
Důtka třídního učitele
- opakované kázeňské přestupky v hodinách, o přestávkách, ve školní jídelně
- neomluvené hodiny
- nedodržování školního řádu
- pozdní příchody na vyučování, do hodin
- nerespektování nařízení TU
- opakované nevhodné chování při školních akcích
- ztráta žákovské knížky
Důtka ředitelky školy
- předchozí bez nápravy
- nevhodné chování k dospělým
- opakovaná ztráta žákovské knížky, úmyslné poškození nebo podvod v žákovské knížce
- zneužití mobilního telefonu (kyberšikana)
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- poškozování zařízení školy
- opakované neomluvené hodiny
Postup při zjištěném záškoláctví
- neomluvenou účast do 10 hodin řeší TU s VP a zákonným zástupcem žáka formou pohovoru ve
škole, z jednání musí být zápis
- neomluvenou účast nad 10 hodin řeší na výchovné komisi, z jednání musí být zápis
- neomluvená účast nad 25 hodin se neodkladně zasílá k projednání orgánu sociálně právní
ochrany dětí
- případ opakované projednané neomluvené účasti se zasílá Policii ČR (zanedbání povinné šk.
docházky) a kopie pověřenému obecnímu úřadu
Další informace k výchovným opatřením
Ředitelka školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo
uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho
zákonnému zástupci.
Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do
dokumentace školy (školní matriky). Udělení pochvaly ředitelky školy se zaznamená na
vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.
Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně.
Prevence užívání návykových látek
Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat
(to neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl
stanoven zdravotnickým zařízením). Používání omamných a psychotropních látek je považováno
za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní
ochrany dětí.
1. V případě, kdy se škola o takovémto chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému
zástupci žáka.
2. Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce
s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák používá návykové látky.
3. Distribuce a šíření OPL je zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním.
Škola je povinna trestný čin překazit včasným oznámením věci policejnímu orgánu.
4. V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku
v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem, bude škola postupovat
stejně jako v bodu 3.
KRITÉRIA PRO JEDNOTLIVÉ STUPNĚ PŘI KLASIFIKACI VE VYUČOVACÍCH
PŘEDMĚTECH
Při klasifikaci výsledků vzdělávání se hodnotí zejména:
ní
zákonitostí a vztahů
ané intelektuální
a motorické činnosti
úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí a jiných
činnostech
tovat informace, včetně dovednosti využívání ICT
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ní dovednosti účinně spolupracovat
Hodnotící stupnice – orientační hodnoty:
+ + + + + - 100-90 % prakticky bezchybný stav vynikající, příkladný, výborný 1
+ + + + - - 89-70 % převládají pozitivní zjištění, dílčí chyby, velmi dobrý, nadprůměrný,
chvalitebný 2
+ + + - - - 69-40 % pozitivní a negativní v rovnováze průměrný, dobrý 3
+ + - - - - 39-15 % převaha negativních zjištění, výrazné chyby, podprůměrný, citelně slabá místa,
dostatečný 4
- - - - - - pod 15 % zásadní nedostatky nevyhovující stav, nedostatečný 5
Stupeň 1 (výborný)
Žák používá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a
chápe vztahy mezi nimi. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při
řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Pohotově
vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Účelně si organizuje vlastní práci. Myslí
logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost, originalita a tvořivost. Jeho ústní a
písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky
jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Dokáže pracovat s informacemi a
spolupracovat s ostatními. Je schopen samostatně studovat vhodné texty – dokáže se učit.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák používá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně
a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a
produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při
řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí
správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost, někdy originalita. Ústní a písemný projev
mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je
zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je
schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Při práci s informacemi má
drobné problémy, zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyžaduje
pouze drobnou podporu nebo pomoc.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic
a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických
činností projevuje nedostatky. Má problémy s organizací vlastní práce. Podstatnější nepřesnosti a
chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při
řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí
hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo
tvořivé, neoriginální, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují
častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen
samostatně studovat podle návodu učitele. Při práci s informacemi má častější problémy, jak při
jejich zisku a třídění, ale zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními
vyžaduje podporu nebo pomoc.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při
provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší
nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a
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praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Nedokáže si samostatně zorganizovat vlastní
práci, vyžaduje výraznou pomoc učitele. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je
nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a
písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků
jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický.
Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má
velké těžkosti.. Při práci s informacemi má zásadní problémy, často je nedovede zpracovat. Při
spolupráci s ostatními vyžaduje výraznou podporu nebo pomoc ostatních.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné
mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi
podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a
praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí
nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení,
vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné
nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev
mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.
Nedovede samostatně studovat. Nedovede pracovat s informacemi, a to i při jejich vyhledávání.
Nedokáže spolupracovat s ostatními i přes jejich pomoc a podporu.
HODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI
POTŘEBAMI
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a
metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných
podmínek, které toto vzdělávání umožní a na poradenskou pomoc školy a školského
poradenského zařízení. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k
povaze postižení nebo znevýhodnění, včetně sociálního (učitel přihlíží k možnostem, které má
žák pro domácí přípravu).
KOMISIONÁNÍ PŘEZKOUŠENÍ
omisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitelka školy; v případě, že je vyučujícím
daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
- předseda, kterým je ředitelka školy, popřípadě jí pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím
daného předmětu je ředitel, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy
- zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, popřípadě jiný vyučující
daného předmětu
- přísedící, jímž je jiný vyučující daného předmětu, stejné vzdělávací oblasti RVP
ezkoušení
stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří známkou. Ředitelka školy sdělí
výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě
změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.
-li možné žáka
ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi
náhradní termín přezkoušení.
ka školy v souladu se školním
vzdělávacím programem.
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Přezkoušení
Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí,
může do tří dnů ode dne, kdy se o hodnocení dozví, nejdéle však do tří pracovních dnů od vydání
vysvědčení, požádat ředitelku školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka., je-li vyučujícím
žáka v daném předmětu ředitelka školy, krajský úřad. Přezkoušení provede komise do deseti dnů.
Výsledek přezkoušení je konečný, další přezkoušení žáka je nepřípustné.
OPRAVNÁ ZKOUŠKA
ka školy; v případě, že je vyučujícím daného
předmětu ředitelka školy, jmenuje komisi krajský úřad.
nedostatečně nejvýše ve dvou předmětech, s výjimkou výchovných předmětů.
ka školy tak, aby byly vykonány nejpozději do 31.
srpna. Pokud se žák v tomto termínu z vážných důvodů nemůže k opravné zkoušce dostavit, lze
povolit vykonání opravné zkoušky nejpozději do 15. září. Do té doby žák navštěvuje podmínečně
nejbližší vyšší ročník.
který se bez vážných důvodů ve stanoveném termínu k opravné zkoušce nedostaví a do dvou
dnů se neomluví, je klasifikován z daného předmětu stupněm prospěchu nedostatečný.
DODATEČNÁ ZKOUŠKA
Dodatečnou zkoušku koná žák:
tí.
Termín dodatečné zkoušky určí ředitelka školy tak, aby klasifikace mohla být provedena
nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí, ve výjimečných případech do konce
klasifikačního období za druhé pololetí.
o závažné objektivní příčiny na konci druhého pololetí.
Termín dodatečné zkoušky určí ředitelka školy tak, aby klasifikace mohla být provedena do 31.
srpna příslušného školního roku, nejpozději do 15. října. Do té doby žák navštěvuje
podmíněně vyšší ročník. Žák, který z vážných důvodů nemohl být klasifikován ani do 15.
října, opakuje ročník.
srovnání s ostatními žáky třídy z důvodu vysoké absence. O dodatečné zkoušce rozhoduje
ředitelka školy na návrh vyučujícího daného předmětu.
POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU
Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných
předmětů stanovených vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření
stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn.
stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně
opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka,
Školní řád byl vydán dne 28. 08. 2017
Projednáno pedagogickou radou dne 28. 08. 2017
Projednáno a schváleno Školskou radou ZŠ a MŠ,
Smidary dne 30. 8. 2017
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