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ŠKOLNÍ  ŘÁD 
znění účinné od 1. 2. 2020 

 
I. OBECNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Školní řád upravuje podmínky soužití v základní škole, Praha 10, V Rybníčkách 

31/1980 (dále jen „škola“) ve smyslu § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. 

Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, jejich zákonných zástupců 

a pravidla vzájemných vztahů mezi všemi osobami účastnými na vyučování. Jeho 

součástí jsou podmínky provozu a vnitřního režimu školy, podmínky zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy 

a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Školní řád dále stanoví 

podmínky zacházení se školním majetkem a pravidla pro hodnocení výsledků 

vzdělávání.  

2. Školní řád je závazný pro všechny žáky školy a všechny pracovníky školy. 

3. Všem osobám účastným na vyučování (žákům, zaměstnancům, zákonným zástupcům) 

je v rámci školního vyučování a v rámci činností, které spadají do působení školy, 

poskytnuta veškerá dostupná ochrana před všemi formami rasismu, národnostní, 

náboženské a veškeré další netolerance ve smyslu Listiny základních práv a svobod, 

Úmluvy o právech dítěte a dalších právních norem ČR. 

4. Škola respektuje všechna práva dětí, která stanoví Úmluva o právech dítěte, a dbá na 

jejich dodržování (ochrana před diskriminací, respektování práva na svobodu myšlení, 

svědomí a náboženství, ochrana před vměšováním do soukromí dítěte, do jeho 

korespondence, respektovat práva na ochranu před nezákonnými útoky na jeho 

pověst). 

5. Součástí školního řádu jsou kritéria hodnocení a klasifikace žáků. 

6. Ve škole není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich 

propagace. Není rovněž povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem 

vzdělávání, reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální 

vývoj dětí nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí. 

  

II.  ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ÚČASTNÝCH NA VYUČOVÁNÍ 

 

A. ZÁKLADNÍ PRÁVA ŽÁKŮ 

 

Žáci mají právo: 

1. na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu; 

2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání; 

3. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich             

vzdělávání, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jejich 

věku a stupni vývoje; 

4. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se jejich 

vzdělávání; 

5. obracet se na učitele se svými připomínkami, návrhy a stížnostmi; 

6. na odpočinek v době přestávek; 

7. na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, před sociálně patologickými 

jevy, před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s   návykovými 

látkami; 
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8. na individuální přístup v případech onemocnění, zdravotního postižení i v případech 

mimořádných schopností a talentu; 

9. na bezplatné zapůjčení učebnic;  

10. na bezplatné poskytnutí jedné žákovské knížky na školní rok; 

11. volit a být voleni (od 4. třídy) do školního parlamentu a jeho prostřednictvím se 

obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky parlamentu 

zabývat; 

12. využívat o velkých přestávkách školní pozemek podle pokynů vyučujících.       

 

B.  ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ŽÁKŮ 

 

Žáci jsou povinni: 

1. řádně docházet do školy, řádně se vzdělávat a připravovat se na vyučování; 

2. docházet na všechny vyučovací předměty včas (nejpozději 5 minut před začátkem      

vyučování), docházka do zájmových kroužků je pro přihlášené žáky povinná,          

odhlásit se žák může vždy ke konci pololetí;   

3. plnit pokyny všech zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy 

a školním řádem; 

4. chránit si své zdraví a zdraví spolužáků;  

5. nahlásit okamžitě svůj úraz nebo úraz spolužáka dozírajícímu případně třídnímu 

učiteli; 

6. přicházet do školy čistě upraveni a vhodně oblečeni, dodržovat bezpečnostní 

a hygienické pokyny (přezůvky nezaměnitelné s venkovní a sportovní obuví);              

7. opustit školu nejpozději poté, co se naobědvají, nebo ihned po ukončení výuky 

a zájmové činnosti; 

8. respektovat školní řád. 

 

C. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 

 

Domácí příprava je každodenní, nedílnou součástí přípravy žáka do školy, buduje 

odpovědnost žáka za plnění povinností. Navazuje na přímé vzdělávací působení ve 

škole. 

1. zda bude či nebude zadán domácí úkol (povinný, dobrovolný) a v jaké frekvenci 

(pravidelnost se většinou osvědčuje) je plně v kompetenci učitele, a to včetně 

případného vyžadování podpisu rodičů, 

2. domácí úkoly musí být vždy přiměřené schopnostem žáků, musí být žákům 

srozumitelné, konkrétní, 

3. pokud je to vhodné, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mohou dostávat 

domácí úkoly s diferencovaným zadáním vzhledem k ostatním žákům, 

4. domácí úkoly mohou být zadávány pro skupiny žáků,  

5. některé úkoly mohou být zadávány dlouhodobě (zejména v rámci projektů), 

6. úkol by měl být zadán tak, aby ho byl žák schopen vypracovat samostatně bez pomoci 

rodičů. 

 

Písemné úkoly: 

1. pravidelné – týkají se přípravy do všech předmětů, zejména však do matematiky, 

českého jazyka, cizího jazyka 

2. nepravidelné/mimořádné – výtah, výpisek, referát, projekt,  
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3. čtenářský deník, protokol laboratorních prací apod. 

 

Kontrola plnění úkolů (Splnění každého zadaného úkolu je vyučujícím zkontrolováno): 

1. ústním ověřením znalostí – ústní zkoušení, frontální opakování, 

2. kontrolou sešitů, pracovních sešitů, pracovních listů, 

3. kontrolou pomůcek. 

 

Hodnocení domácí přípravy: 

1. Pokud žák opakovaně nesplní domácí úkol, je tato skutečnost oznámena rodičům v 

žákovské knížce. Žák si úkol splní dodatečně. 

D.  ZÁKLADNÍ PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ 

 

Zákonní zástupci žáků mají právo: 

1. svobodné volby školy pro své dítě;  

2. požádat ředitele školy o uvolnění zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu 

ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů. Ředitel školy určí náhradní způsob 

vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. Na první nebo poslední 

vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez 

náhrady; 

3. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí. K informacím 

o výsledcích vzdělávání žáků slouží konzultační hodiny učitelů a třídní schůzky; 

4. volit a být voleni do školské rady; 

5. na informace a poradenskou pomoc školy; 

6. nahlédnout (na půdě školy) do originálů všech písemných prací a testů svého dítěte, 

všechny tyto materiály příslušný učitel uchovává po dobu jednoho školního roku; 

7. na konzultace s každým pedagogickým pracovníkem školy, a to po předchozí 

emailové nebo telefonické domluvě; 

8. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání 

svých dětí  

 

E.   ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ 

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni: 

1. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo 

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; 

2. oznamovat neprodleně škole jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní 

občanství, místo trvalého pobytu, adresu pro doručení písemností, telefonické 

spojení a změny v těchto údajích; 

3. zajistit, aby žák docházel řádně do školy včas, čistě upraven a připraven na 

vyučování; 

4. na vyzvání školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících 

se vzdělávání a chování žáka; 

5. při zaviněném poškození školního majetku svým dítětem zajistit opravu, 

případně finanční úhradu; 

6. omlouvat nepřítomnost žáka ve vyučování: 



 

 

V Rybníčkách 1980/31, 100 00 Praha 10 
tel.: 274 810 523 

e-mail: skola.rybnicky@seznam.cz 
web: www.rybnicky.prahadeset.cz 

IČO: 48132012, IZO: 048132012 
 

4 

a) v případě nemoci je rodič povinen telefonicky (nebo na záznamník) do 3 

kalendářních dnů oznámit škole důvod nepřítomnosti dítěte; 

b) po skončení každé nepřítomnosti je třeba předložit písemnou omluvenku 

v ŽK do 2 dnů. V odůvodněných případech bude škola vyžadovat 

omluvenku potvrzenou lékařem. V případě, že tak zákonný zástupce neučiní, 

má třídní učitel oznamovací povinnost vůči sociálnímu odboru příslušného 

ÚMČ; 

c) písemné žádosti o uvolnění z vyučování k ozdravným pobytům (1x za                       

rok) na 3 a více dnů doručit prostřednictvím třídního učitele, vedení                         

školy minimálně 1 týden před nástupem ozdravného pobytu. K žádosti o 

uvolnění žáka na soustředění zájmového útvaru přiloží žádost této                       

organizace;     

d) na max. 2 dny z vyučování může na základě písemné žádosti uvolnit třídní 

učitel. 

 

F. PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŽÁKŮ S PRACOVNÍKY ŠKOLY  

 

Všichni pracovníci školy a žáci školy: 

 

1. se vzájemně respektují; 

2. dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé 

komunikace. Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáků vůči pracovníkům školy 

nebo pracovníků školy vůči žákům jsou považovány za závažné porušení školního 

řádu a vedení školy z takového jednání vyvodí důsledky v souladu 

s pracovněprávními předpisy a ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., školského 

zákona (§31 odst.3); 

3. dbají na udržování pořádku a čistoty ve všech prostorách školy. 

  

III.  PROVOZNÍ A VNITŘNÍ  REŽIM ŠKOLY 

 

A.  DOCHÁZKA DO ŠKOLY 

       

1. Žáci jsou povinni docházet do školy pravidelně a včas podle daného rozvrhu, účastnit 

se vyučování a všech akcí školy. 

2. V případě, že se žák nemůže vyučování účastnit z důvodů předem známých, požádá 

zákonný zástupce nezletilého žáka třídního učitele o uvolnění z vyučování. 

3. Opakuje-li se nepřítomnost žáka ve vyučování pro nemoc častěji, může třídní učitel 

požadovat doložení žákovy nepřítomnosti z důvodu nemoci potvrzením ošetřujícího 

lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost, a to pouze jako součást omluvenky 

vystavené zákonným zástupcem. Jestliže dojde k opakovanému bezdůvodnému nebo 

řádně neomluvenému zanedbání školní docházky, oznámí škola tuto skutečnost 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

4. Škola je pro vstup žáků na výuku otevřená od 7.40 hod. a také v době polední 

přestávky (vždy s dozorem nad žáky). Žákům, kteří přijdou do třídy po začátku 

vyučování, bude zapsán do třídní knihy pozdní příchod. 

5. Žák je povinen předložit omluvenku v žákovské knížce třídnímu učiteli do 2 dnů po 

návratu do vyučování. 

6. Zameškané učivo je žák povinen si samostatně doplnit, případně si způsob doplnění 

učiva dohodne předem s příslušnými vyučujícími.  
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7. Evidenci docházky žáků do vyučování vede třídní učitel, příslušní vyučující jsou 

povinni zapsat v každé vyučovací hodině do třídní knihy pozdní příchody žáků a žáky 

v dané hodině nepřítomné. 

8. Pro klasifikaci je závazné absolvování 50 % pololetního úhrnu vyučovacích hodin 

určených pro vyučování v každém vyučovacím předmětu. V případě absolvování 

menšího počtu hodin je nutné, aby žák složil komisionální rozdílovou zkoušku 

z příslušného předmětu.  

     

B. CHOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE 

 

1. Žáci ve škole i na akcích mimo školu dodržují zásady kulturního a slušného chování, 

pravidla hygieny a bezpečnosti. Žáci jsou povinni chovat se ohleduplně ke 

spolužákům, projevovat úctu starším osobám, vytvářet svým chováním dobrou 

atmosféru ve škole, vyvarovat se projevů netolerance a jednat všude tak, aby 

nepoškodili dobré jméno školy. Jakékoliv agresivní či manipulativní jednání, které se 

bude opakovat a bude postiženému nepříjemné, bude považováno za šikanu, která 

bude řešena kázeňskými opatřeními. 

2. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům 

školy nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení 

povinností stanovených školským zákonem. Dopustí-li se žák výše uvedeného 

jednání, oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí do 

následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl. 

3. Žáci dodržují zásady společenského chování. Do školy přicházejí vhodně a čistě 

oblečeni. Své pracovní místo a jeho okolí udržují v čistotě a pořádku. 

4. Žák se ve škole chová slušně, zdraví dospělé i spolužáky. Při jednání s dospělou 

osobou oslovuje jménem nebo oslovením „paní učitelko, pane učiteli.“ 

5. Malé přestávky slouží k přesunu do jiné učebny, odchodu na WC, velké i malé 

přestávky tráví žáci na přilehlé chodbě nebo v učebně. 

6. Při změně učebny se žáci přemísťují před začátkem vyučovací hodiny podle pokynů 

učitele. 

7. K dodržování pitného režimu žáci využívají automaty na studené nápoje (nenosit po 

škole), které jsou umístěny ve vestibulu školy. 

8. Během přestávek musí být okna ve třídách zavřená. 

9. Žák nenosí do školy věci, které nepotřebuje na vyučování, nebezpečné předměty 

a zbraně. 

10. Během vyučování a o přestávkách není žákům dovoleno bez pedagogického 

doprovodu opouštět prostory školní budovy. 

11. Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují průběh vyučovacích hodin. 

12. Vstupovat do tělocvičny a odborných učeben smějí žáci jen s učitelem.             

13. V odborných učebnách a tělocvičně se žáci řídí příslušným řádem pro odborné 

pracovny. 

14. V jídelně se žáci řídí pokyny dozírajících pracovníků jídelny. Dodržují pravidla 

slušného stolování a řád školní jídelny. 

15. V prostorách školy a na akcích pořádaných školou je žákům zakázáno nošení, držení,  

distribuce a používání návykových látek, pití alkoholických nápojů a kouření. 

Porušení tohoto bodu je považováno za hrubé porušení školního řádu.  

16. Ve škole jsou zakázány takové hry, které by mohly přivodit újmu na zdraví a majetku 

účastníků vzdělávání, nebo na majetku školy.         
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17. Při akcích mimo školu (ŠvP, LVK, výlety, exkurze apod.) platí analogicky 

ustanovení školního řádu. 

18. Ve škole je zakázáno pořizování jakýchkoli zvukových a obrazových záznamů žáky 

bez svolení učitele. 

19. Žákům je zakázáno manipulovat s el. spotřebiči a vypínači bez dozoru učitele. 

                

C. VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY 

 

1. Pořadí a čas vyučovacích hodin stanovuje rozvrh hodin. Každá hodina začíná a končí                 

pokynem vyučujícího. 

2. Začátky vyučovacích hodin jsou stanoveny následovně: 

 

1. hodina   8:00 – 8:45 

2. hodina   8:55 –  9:40 

3. hodina 10:00 – 10:45 

4. hodina 10:55 – 11:40 

5. hodina 11:50 – 12:35 

6. hodina 12:45 – 13:30 

7. hodina 13:40 – 14:25 

8. hodina        14:35 – 15:20           

    9. hodina 15:30 – 16:15 

3. Během vyučovací hodiny smí žák opustit své místo v učebně jen se souhlasem 

vyučujícího. 

4. Odchod žáka ze školy během přestávek či během vyučování je možný jen na základě 

žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka třídnímu učiteli nebo jinému 

pověřenému učiteli, který vypíše žákovi propustku, a ten ji odevzdá ve vrátnici. 

5. V prostorách školy nemohou žáci používat mobilní zařízení (telefony a další 

komunikátory). Při neuposlechnutí může učitel žákovi zařízení odebrat a vydat pouze 

zákonnému zástupci žáka.  

6. Ve zvláštních a odůvodněných případech je možno mobilní zařízení využít, a to ve 

vestibulu školy. 

7. Výjimkou rovněž jsou případy, kdy jsou žáci k práci s mobilním telefonem vyzváni.  

8. Při výuce ve třídách, v odborných pracovnách a v tělocvičně se žáci řídí řádem 

platným pro tyto pracovny (učebny). Do všech učeben žák přechází způsobem 

dohodnutým s vyučujícím. 

9. Žákovské služby a jejich náplň práce určuje podle potřeby třídní učitel. 

10. Třídní žákovská služba je povinna při nepřítomnosti vyučujícího v hodině nejpozději 

do 5 minut po začátku výuky tuto skutečnost přijít nahlásit zástupkyni ředitele školy 

nebo řediteli školy.  

 

D. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY 

ZDRAVÍ 

1. Všechny osoby účastné na vyučování jsou povinny dodržovat pravidla bezpečnosti  

a ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních osob a řídit se protipožárními předpisy  

a evakuačním plánem budovy. 

2. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost se účastnit pravidelných školení 

v problematice BOZP a PO a dbát bezpečnostních pokynů vedení školy.  

3. Žáci jsou povinni dbát o ochranu svého zdraví a zdraví a života svých spolužáků, 

neprodleně informovat třídního učitele nebo vyučujícího o případech zranění, úrazu, 



 

 

V Rybníčkách 1980/31, 100 00 Praha 10 
tel.: 274 810 523 

e-mail: skola.rybnicky@seznam.cz 
web: www.rybnicky.prahadeset.cz 

IČO: 48132012, IZO: 048132012 
 

7 

fyzického napadení nebo jiné formy útisku vlastní osoby, nebo jiné osoby, jehož byl 

přítomen. 

4. Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy, stejně jako na akcích souvisejících 

s výukou je zakázáno kouřit. Porušení zákazu kouření je považováno za hrubé 

porušení školního řádu. 

5. Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy a na akcích pořádaných školou je  

zakázáno užívat alkohol, omamné a psychotropní látky a pod vlivem alkoholu nebo 

těchto látek do školy a školních prostor vstupovat. Porušení tohoto zákazu je 

považováno za zvláště hrubé porušení školního řádu a bude předáno k šetření orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí. 

6. Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy a na akcích pořádaných školou je 

zakázáno distribuovat nebo jinak manipulovat s omamnými a psychotropními látkami. 

Porušení tohoto nařízení je porušením trestního zákona a bude předáno k šetření 

orgánům činným v trestním řízení. 

7. Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy a na akcích pořádaných školou je 

zakázáno používat zbraně, výbušniny, střelivo nebo pyrotechniku a je rovněž 

zakázáno tyto předměty do všech prostor školy přinášet. Porušení tohoto zákazu je 

posuzováno jako zvlášť hrubé porušení školního řádu. Zjištěné případy budou 

předány k šetření policii ČR. 

8. Ve všech prostorách školy se zakazuje manipulovat s otevřeným ohněm, při zjištění 

požáru jsou žáci povinni ihned uvědomit kteréhokoliv zaměstnance školy. 

9. Ve škole není povoleno používání chemických prostředků k čistění oděvů  

a přechovávání jakýchkoliv chemikálií, hořlavin, těkavých a jedovatých látek, kromě 

prostorů k tomu určených. 

10. Pro žáky platí přísný zákaz jakékoliv manipulace s elektrickými spotřebiči  

a elektroinstalací. 

11. Je přísně zakázáno vyhazování jakýchkoli předmětů a vylévání vody z oken nebo 

házení předmětů do oken. Žáci nesmějí ve třídách a na chodbách bez pokynu 

vyučujícího otevírat okna, během přestávky musí být velká okna zavřená. 

12. Žákům se nedoporučuje přinášet do školy hodnotné předměty a větší obnosy peněz 

z důvodu možného odcizení, za případnou ztrátu škola nezodpovídá.  

13. Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit 

zaměstnanci školy, který rozhodne ve spolupráci s vedením školy o dalším postupu.  

14. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných školních akcí mimo budovu školy se 

žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Při pohybu po 

městě a na komunikacích dodržuje žák pravidla silničního provozu.  

E. OCHRANA ŽÁKŮ PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY 

DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 

 

1. Všichni žáci školy jsou povinni okamžitě informovat třídního učitele, nebo vedení 

školy o výskytu šikany, vandalismu, brutality, rasismu a kriminality. Žák, který se stal 

svědkem násilného jednání, šikany nebo jiného ponižujícího jednání (vandalismus, 

rasismus, brutalita apod.) má povinnost hlásit takovou skutečnost třídnímu učiteli, 

jinému zaměstnanci školy nebo řediteli školy. 

2. Ve škole je zakázáno propagovat jakékoli politické strany a hnutí, zejména ty, jejichž 

program směřuje k potlačování lidských práv či rasové nesnášenlivosti. 

3. Žák má právo na pomoc při řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními žáky 

nebo zaměstnanci školy, má právo žádat o řešení takových problémů třídního učitele, 

výchovného poradce, školního metodika prevence nebo přímo ředitele školy. 
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4. Je zakázáno do školy přinášet předměty, které rozptylují pozornost, ohrožují zdraví 

nebo narušují dobré mravy.  

 

F. PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY 

 

1. Žáci mají právo používat zařízení školy, pomůcky a učebnice pouze v souvislosti 

s výukou. Jsou povinni se řídit pokyny učitelů nebo jiných zaměstnanců školy. 

2. Žáci jsou povinni šetrně zacházet s učebnicemi a školními potřebami, které jim byly 

svěřeny v souvislosti s výukou.  Jejich poškození nebo ztrátu mají povinnost ihned 

ohlásit zaměstnanci školy. 

3. Žáci i zaměstnanci školy udržují třídu, vnitřní i okolní prostory školy v čistotě  

a pořádku, chrání majetek školy před poškozením.  

4. Žák odpovídá za škodu, kterou svým jednáním způsobil a za škodu, jejímuž vzniku 

nezabránil, přestože to bylo v jeho silách. Způsobenou nebo zaviněnou škodu uhradí 

zákonný zástupce žáka škole v plném rozsahu. Při zaviněném poškození školního 

majetku může žák školy společně se svým zákonným zástupcem zjednat nápravu 

škody i tím, že na vlastní náklady uvede poškozenou věc do původního stavu. 

Neuhrazení způsobené škody je důvodem pro vymáhání náhrady škody soudní cestou. 

 

G. ZABEZPEČENÍ MAJETKU ŽÁKŮ ŠKOLY 

 

1. Žáci si po příchodu do školy odloží svršky a boty do přidělené skříňky. 

2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné 

zajištění svých věcí – uzamykání šatních skříněk, tříd.  Ztráty z neuzamčených 

místností pojišťovna nehradí. 

3. Žáci jsou poučeni o tom, že do školy nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do 

školy nenosí, aby předešli ztrátě. Mobilní telefony nosí do školy na vlastní riziko, 

v případě ztráty nezodpovídá škola. Hodinky, šperky apod. mají neustále u sebe, 

pokud je musí odložit např. v hodině tělocviku, svěřují je do úschovy vyučujícímu 

nebo do uzamčené šatny.  

4. Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz ponechávat peníze v hotovosti 

a osobní cenné věci volně ve stolech, skříních ve třídě i v kabinetech. 

                                                                                       

 

         Mgr. Luděk Doležal 

                                                                                                        ředitel školy 

 

 

V Praze dne 22.11. 2019 

 

Projednáno s pedagogickou radou dne 27. 11. 2019 

Schváleno školskou radou dne 4. 12. 2019 

 

Příloha č. 1: Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 


