
Školní řád – výpis 
 
Školní budova je pro žáky otevřena od 7.40 hodin, výjimka platí pro žáky, kteří 

přijedou do školy autobusy. Žáci se přezouvají a převlékají v šatnách, které se 

po zahájení vyučování uzamykají. Vyučování začíná v 8.00 hodin a probíhá dle 

pravidelného rozvrhu hodin pro příslušný týden a ročník. 

 

Nepřítomnost ve škole omlouvají zákonní zástupci žáka nejpozději třetí 

kalendářní den. Pozdější, dodatečné snahy omluvy jsou v rozporu se zákonem a 

tedy nepřípustné. Předem známou nepřítomnost ve škole v trvání jedné hodiny 

omlouvá příslušný vyučující, jednoho dne třídní učitel a delší nepřítomnost 

ředitel školy. 

 

Do odborných pracoven, jídelny, školní družiny a šaten odcházejí žáci jen 

s doprovodem učitele. Na hodiny tělesné výchovy se shromažďují během 

přestávky v šatně u tělocvičny, kde se i převlékají. Do tělesné výchovy používají 

žáci předepsaný cvičební úbor a obuv. 

 

Po skončení vyučování žáci opustí budovu školy. Uvnitř mohou zůstat jen se 

svolením třídního učitele nebo ředitele školy. Během pobytu ve škole jsou žáci 

povinni dodržovat pokyny všech vyučujících a zaměstnanců školy. Žáci jsou 

povinni chránit zdraví své a svých spolužáků a majetek školy a svých spolužáků.  

 

Jakékoliv zranění v areálu školy je nutno ihned hlásit třídnímu učiteli nebo 

řediteli školy.  

 

Ve škole je zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek a jejich 

nošení do školy. Žáci do školy také nenosí cenné předměty, větší obnosy peněz 

a předměty, které nesouvisí s výukou. 

 

Žákům se zakazuje svévolná manipulace s elektrickými a plynovými spotřebiči, 

se stroji a hasicí technikou. Není dovoleno vstupovat do pracoven, tělocvičny, 

kuchyně, skladů a vodárny bez doprovodu učitele. 

 

Žáci mohou při vyučování používat mobilní telefon pouze na pokyn učitele. 



 Žáci mají právo požádat o pomoc při řešení svých problémů kteréhokoliv 

učitele nebo zaměstnance školy. Žáci musí být chráněni před jakoukoliv 

diskriminací a útlakem. 

 

Za krizových stavů nebo během uzavření škol z rozhodnutí ministerstva 

zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice bude fungovat distanční výuka. 

Pro žáky je povinné se distanční výuky účastnit. 

Každé pololetí se žákovi vydává vysvědčení nebo výpis. Hodnocení výsledků 

vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm.  

 

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se hodnotí stupni:  

1 - velmi dobré, 2 - uspokojivé, 3 - neuspokojivé. 

 

Postihy za neomluvenou účast ve škole: 

1 - 6 neomluvených hodin - důtka ředitele školy 

7 - 12 neomluvených hodin  - 2. stupeň z chování 

13 a více neomluvených hodin - 3. stupeň z chování  

 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 

se hodnotí stupni prospěchu:  

1 - výborný, 2 - chvalitebný, 3 - dobrý, 4 - dostatečný, 5 - nedostatečný. 

Při hodnocení žáka se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení 

číslice, na druhém stupni slovní označení stupně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nýdku dne 1. září 2020 Mgr. Libor Svider, ředitel školy 


