O B E CN Á U S TA N OV EN Í

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám
jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí „Organizačního řádu školy“.
Součástí „Školního řádu“ jsou „Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů“
(tzv. Klasifikační řád), „Povinnosti a práva pracovníků školy, Řád školní družiny, Postup při
zjištění držení nebo zneužívání návykových látek, závadného chování, neplnění povinné
školní docházky“.
Školní řád Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres
Žďár nad Sázavou (dále jen školní řád) vychází především ze Všeobecné deklarace lidských
práv, která byla přijata a vyhlášena rezolucí Valného shromáždění 217 A (III) dne 10. 12.
1948, a z právních předpisů platných v České republice.
Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), na základě ustanovení
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 (dále jen nařízení), které upravují ochranu osobních údajů o fyzických osobách,
práva a povinnosti při zpracování těchto údajů. Zároveň vychází ze zvyklostí a místních
podmínek této školy.
Za výchovu a vzdělání každého žáka Základní školy Nové Město na Moravě,
Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou ze zákona odpovídají jeho zákonní
zástupci. Pedagogové školy se na naplnění této povinnosti podílejí v rámci výchovně
vzdělávacího procesu.
Žáci Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár
nad Sázavou mají plné právo, aby byli respektováni v souladu s Deklarací lidských práv
a Úmluvou o právech dítěte. S těmito právy souvisí i jejich povinnost uplatňovat totéž
ve vztahu ke spolužákům, učitelům, rodičům a všem ostatním osobám. Pro každého žáka
školy je spolužák jeho kamarád, kterému je třeba pomoci, poradit a respektovat ho. Nemůže
se stát ustrkovaným nebo ponižovaným.
Školní řád platí nejenom v areálu celé školy po dobu školního vyučování, ale
i při všech školních akcích mimo tyto prostory.

I . ZÁ K L A DN Í O R GA N I Z A C E VY UČ O VA CÍ H O DN E

1. Vyučování je organizováno podle rozvrhu hodin, který je schválen ředitelstvím školy.
Rozvrh hodin je vyvěšen v každé třídě. Také všechna mimoškolní činnost žáků i učitelů
ve škole probíhá jen se souhlasem ředitele školy a podle schváleného rozvrhu.
2. Vyučovací hodina trvá 45 minut.
3. Začátek vyučování je v 7.30 hod. Odpolední vyučování začíná podle rozvrhu hodin, nejdříve však 50 minut po skončení dopoledního vyučování. V případech hodných
zvláštního zřetele lze zkrátit se souhlasem ředitele školy přestávku mezi dopoledním
a odpoledním vyučováním na nejméně 30 minut s přihlédnutím k základním
fyziologickým potřebám žáků.
4. Vyučovací hodiny, přestávky a zvonění:
07.30 - 08.15

1. vyučovací hodina

08.25 - 09.10

2. vyučovací hodina

09.30 - 10.15

3. vyučovací hodina

10.25 - 11.10

4. vyučovací hodina

11.20 - 12.05

5. vyučovací hodina

12.15 - 13.00

6. vyučovací hodina

13.05 - 13.50

7. vyučovací hodina

14.00 - 14.45

8. vyučovací hodina

I I . ZÁ K L A DN Í P R Á VA A P O VI N N O S T I ŽÁ K Ů

1. Žáci mají právo na vzdělávání a školské služby dle schváleného školského zákona
a vzdělávacího programu.
2. Žáci mají právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, znát kritéria
hodnocení výsledků vzdělávání, být dostatečně a včas informováni o svém pokroku,
o případných problémech, vyjádřit se ke svému hodnocení.
3. Žáci mají právo na ochranu osobních údajů v souladu s právními předpisy a právo
na zachování mlčenlivosti ze strany školy.
4. Žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo na přístup k osobním údajům
a na informace o jejich zpracování.

5. Žáci mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících
se jejich vzdělávání (volba povolání, výchovně vzdělávací problémy apod.). Mají právo
na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, násilí a zneužívání, mají právo
na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování
základních psychohygienických podmínek, mají právo být seznámeni se všemi předpisy
ve vztahu k jejich pobytu a činnosti ve škole. Mohou se obrátit na vyučující a třídní
učitele, výchovnou poradkyni, metodičku prevence, speciálního pedagoga apod.
6. Mohou zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků (např. žákovský parlament,
třídní samospráva apod.), volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich
prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu a předkládat jim
stanoviska a vyjádření těchto samosprávných orgánů. Ředitel školy nebo školská rada
jsou povinni se jimi zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit.
7. Mohou se vyjadřovat ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich
vzdělávání – jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku
a stupni vývoje.
8. Všichni žáci musí znát a dodržovat pravidla slušného chování, školní řád a další předpisy
a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, dbát dobrého
jména školy a řídit se pokyny a instrukcemi zaměstnanců školy.
9. Zjistí-li žák, že jsou porušována jeho práva na ochranu osobních údajů nebo práva jiné
osoby ze školy, nahlásí tuto skutečnost třídnímu učiteli, výchovnému poradci, metodiku
prevence, nebo vedoucím zaměstnancům školy.
10. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy
nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné
zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.
11. Žáci chodí do školy pravidelně a včas (nejpozději 10 minut před zahájením dopoledního
i odpoledního vyučování), vzdělávají se v souladu s platným ŠVP a účastní se všech
činností organizovaných školou. Nedílnou součástí výuky je i domácí příprava. Každý
žák je spoluodpovědný za výsledky svého vzdělávání.
12. Je zcela nepřípustné, aby se žák dostavil do školy či k jiné akci pořádané školou
pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné návykové látky.
13. Všichni žáci nebo jejich zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o změně
zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které
by mohly mít vliv na průběh výchovy a vzdělávání.
14. Školní budova se otevírá pro žáky v 6.45 hod. Žáci vstupují do budovy bočním vchodem
ze Školní ulice. Pomocí vlastního čipu si otevřou elektronicky zabezpečené vstupní dveře
a individuálně vstupují do šatny či budovy školy
15. Není dovoleno nosit do školy věci, které nejsou nutné k vyučování, osobní potřebě a které
by mohly ohrozit zdraví či život nebo způsobit úraz ostatních. Nedoporučuje se přinášet
do školy větší částky peněz a cenné věci.
16. Na počátku školního roku přebírají žáci třídu a třídní inventář, šatnové skříňky. Zjištěné
škody (nedostatky) ihned hlásí třídnímu učiteli.

17. Není-li žák připraven na vyučování, nemá-li domácí úkol, něco zapomněl, přišel pozdě
do vyučování apod., omlouvá se přítomnému učiteli.
18. Před hodinou tělesné výchovy, praktických činností apod. se žáci - dle pokynů
vyučujících daného předmětu - převlékají do cvičebního úboru, pracovního oděvu,
do zástěry apod. a svůj oděv si odkládají na předem určené místo (třída, šatna
v tělocvičně, odborná pracovna apod.).
19. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí a jejich ztrátu hlásí neprodleně svému
vyučujícímu a třídnímu učiteli.
20. Třídy se větrají během vyučování vždy za přítomnosti učitele, žáci se z oken nevyklánějí
a ani z oken nevyhazují žádné předměty.
21. Je zakázáno používat mobilní telefony, multimediální přehrávače a pořizovat video
a audio nahrávky, pokud není vyučujícím stanoveno jinak. K výuce a další činnosti žáka
ve škole není mobilní telefon nezbytný.
22. Žákům je zakázáno pořizovat obrazové a zvukové záznamy osob bez jejich souhlasu.
23. Žákům je zakázáno zveřejňovat nebo poskytovat třetím stranám jakékoliv informace
z dění ve škole, které obsahují osobní údaje žáků a zaměstnanců bez jejich souhlasu.
24. Žákům je zakázáno používat ve škole nelegální software a porušovat autorská práva.
Vydávání cizí práce za vlastní (plagiátorství apod.) je považováno za podvod. Porušení
tohoto ustanovení může být hodnoceno jako vážné porušení školního řádu.
25. Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu povoluje ředitel školy na základě
žádosti zákonného zástupce žáka a s písemným doporučením školského poradenského
zařízení. Jedná se o případy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo
s mimořádným nadáním.

Celý text tohoto vnitřního předpisu je k dispozici u ředitele školy.

