Základní škola J. A. Komenského Kyjov
RAD 3-02 -16 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY

Základní škola J. A. Komenského, příspěvková organizace města Kyjova

Školní řád pro žáky ZŠ J. A. Komenského Kyjov – budova na Újezdě
Číslo jednací: RAD 3-02 -16
Vypracoval: PaedDr. Jan Navrátil
Schválil: PaedDr. Jan Navrátil, ředitel školy
Pedagogická rada projednala dne: 2. 9. 2002, 23. 6. 2016
Účinnost ode dne: 1. 9. 2016
Školní řád respektuje Úmluvu o právech dítěte z roku 1989, zákon č. 104/91 Sb., částka 22

1. Organizace vyučovacího dne
Hlavní vchod do školní budovy se otevírá v 7.40 hodin, dřívější vstup do budovy je povolen žákům,
kteří navštěvují školní družinu. Přespolní žáci, kteří přijedou před školu na Újezdě dříve jak v 7.30 hodin,
mohou vstoupit do budovy a čekat v šatně. Shromažďování žáků před budovou je nebezpečné, protože
kolem budovy školy vedou dopravní komunikace. Proto žáci nepřicházejí zbytečně brzy, čekají ve
vymezeném prostoru a dbají na svou bezpečnost.
První vyučovací hodina začíná v 8.00 hodin, přestávky jsou 5-ti nebo10-ti minutové, hlavní
přestávka po druhé vyučovací hodině trvá 15 minut. Přestávky se důsledně dodržují i v případě
dvouhodinových celků. Čtvrtá vyučovací hodina končí v 11.35 hodin, pátá vyučovací hodina ve 12.30 hodin,
šestá vyučovací hodina ve 13.40 hodin, prodloužené vyučování ve 14.30 hodin. Pro zlepšení organizace při
výdeji obědů může ředitel školy nařídit organizační změny, o kterých budou žáci informováni třídními učiteli.
Po ukončení vyučování žáci zvednou židle, zavřou okna, uklidí své místo a odcházejí ukázněně
pod vedením vyučujícího do šatny. Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, odcházejí společně pod vedením
učitele ze šatny do jídelny. Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, se přezují a opustí budovu školy.
Pravidelné odpolední vyučování nepovinných předmětů a kroužků v budově na Seifertově náměstí
začíná ve 13.00 hodin. Žáci na toto vyučování čekají v družině nebo přicházejí z domu 15 minut před
zahájením výuky.

2. Práva a povinnosti žáků
Žáci se prostřednictvím svého třídního učitele seznámí se školním řádem a důsledně se jím řídí .
Žáci ZŠ J. A. Komenského se chovají ve škole i na veřejnosti tak, aby nepoškozovali zdraví svoje
ani jiných, ani dobré jméno školy.
Žáci mohou vyjádřit přiměřenou, slušnou formou vlastní názor na všechny věci, které se jich týkají.
Mohou požádat o pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměli učivu nebo potřebují doplnit své
znalosti.
Žáci mají právo znát způsob získávání podkladů pro klasifikaci a způsob klasifikace. Tyto okolnosti
upravují Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání (RAD 7-02-15), která jsou zveřejněna na vnitřní síti,
webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě podle zákona 106/1999 Sb.
Žák má právo na ochranu před šikanou, drogami, před projevy diskriminace, nepřátelství, násilí a
jinými sociálně patologickými jevy. Může požádat o pomoc třídního učitele, výchovného poradce, ředitele
školy nebo jiného pedagogického pracovníka v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy.
Do školy přicházejí žáci včas a upraveni přiměřeně věku. V prostorách své šatny se zdržují pouze
po dobu nezbytnou k přezutí a odložení svrchního oděvu. Vstupovat do šaten jiných tříd je zakázáno.
Před zahájením vyučování si připraví na lavici všechny potřebné pomůcky. Nejsou-li z vážných důvodů
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na vyučování připraveni, omluví se na začátku hodiny svému učiteli.
O přestávkách se žáci zdržují ve třídě nebo na chodbě před svou třídou. Není vhodné přecházet
zbytečně do jiných poschodí, jiných částí školy nebo vcházet do cizích tříd. Hlavní přestávku mohou trávit
při příznivém počasí na školním hřišti.
V budově školy se žáci chovají tak, aby nenarušovali pořádek a udržovali svěřené prostory v čistotě.
Občerstvení a drobné školní pomůcky si mohou o přestávce koupit ve školní prodejně.
Žáci bez dovolení třídního učitele v průběhu vyučování nesmějí opustit budovu školy.
Žáci nesmí do školy nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní
výchovu spolužáků. Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (včetně cigaret).
Porušení tohoto ustanovení bude hodnoceno jako hrubý přestupek proti školnímu řádu.
Žáci jsou povinni neprodleně oznámit úraz svému vyučujícímu nebo kterémukoliv zaměstnanci
školy.
Akce pořádané školou, které probíhají v době vyučování, jsou pro žáky povinné. V případě, že se
žák školní akce nemůže zúčastnit, bude mít ve škole náhradní program.
Žáci zdraví a respektují všechny zaměstnance školy. Při vstupu učitele či jiné dospělé osoby do třídy
žáci zdraví povstáním, na chodbách nebo mimo školu hlasitým pozdravem.
Se školním i vlastním majetkem zacházejí žáci šetrně. Záměrné poškození majetku musí žáci škole
nahradit.
Do školy nenosí cenné věci a větší obnosy peněz. Při hodinách tělesné výchovy odkládají cenné
předměty (např. hodinky) na určeném místě. Za cenné osobní věci si žáci osobně ručí, v nezbytném případě
mohou požádat o uložení do trezoru.
Je zakázáno používat mobilní telefony v průběhu vyučovací hodiny. Po tuto dobu musí být telefon
vypnutý. Je také zakázáno pořizovat ve škole a následně šířit jakékoliv fotografie, videa nebo zvukové
nahrávky. Žáci si nesmí přivolat mobilem do školy bez vědomí učitele jinou osobu. Za ztrátu mobilu škola
neodpovídá.
Ve školní jídelně žáci stolují ukázněně, řídí se pokyny dozírajících pedagogů. Je zakázáno
vstupovat do školní jídelny se žvýkačkou a lepit ji na nádobí.
3. Ostatní zaměstnanci školy
Žáci mají právo na zdravé prostředí ve škole. Zákaz kouření, pití alkoholu a používání jiných
návykových látek platí pro všechny zaměstnance školy i návštěvníky školy ve všech prostorách školy.
Ředitel školy může v odůvodněných případech použít test na alkohol nebo jiné návykové látky.
Všichni pracovníci školy vedou žáky ke slušnosti a ukázněnosti, k plnění povinností ke škole,
rodičům a ostatním občanům. Všichni pracovníci školy jsou povinni dbát na bezpečnost žáků i svou,
dodržovat pravidla BOZP a požární ochrany. Jsou také povinni oznámit řediteli školy podezření na
porušování tohoto ustanovení žáky nebo jinými zaměstnanci školy.
4. Rodiče
Při předem známé nepřítomnosti žáka je postup následující:
a) z jedné vyučovací hodiny se žák omluví svému učiteli
b) při více hodinách třídnímu učiteli
c) o omluvení na 3 a více dnů žádají rodiče ředitele školy
Školní lékařku navštěvují žáci pouze v doprovodu svých rodičů. Onemocnění dítěte oznámí rodiče
co nejdříve třídnímu učiteli. Veškerá absence musí být písemně omluvena rodiči nejpozději do dvou dnů.
V odůvodněných případech má škola právo vyžadovat na omluvu nepřítomnosti žáka lékařské potvrzení.
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Rodiče mají právo i povinnost informovat se na chování a prospěch svého dítěte v určených
konzultačních hodinách nebo v jinou předem domluvenou dobu. Není možné v této souvislosti narušovat
vyučování.
Rodiče mají právo vznášet připomínky i podněty k práci školy osobně nebo prostřednictvím SRPŠ
u ředitele školy.
V případě, že rodiče odjedou s dítětem na dovolenou v průběhu školního roku, nesou také plnou
odpovědnost za doučení zameškaného učiva.
Informace o prospěchu a chování žáka, o záležitostech třídy, veřejných akcích školy apod. poskytuje
vyučující nebo třídní učitel zákonným zástupcům žáka. Ostatní informace podle zákona 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím poskytuje ředitel školy.
Školní řád byl schválen pedagogickou radou dne 23. 6. 2016

Jan Navrátil, ředitel školy
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