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V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, na základě Vyhlášky
č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky, v platném znění a na základě souvisejících právních předpisů v oblasti školské
legislativy v platném znění, vydává ředitel školy tento školní řád, jehož přílohami jsou
klasifikační řád a žákovský školní řád.

Úvod
Použité zkratky:
o NTU – napomenutí třídního učitele
o DTU – důtka třídního učitele
o DŘŠ – důtka ředitele školy

1.

Základní ustanovení

1. 1. Školní řád upravuje:
a) podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole nebo
školském zařízení a podrobnosti o pravidlech jejich vzájemných vztahů s pedagogickými
pracovníky
b) provoz a vnitřní režim školy včetně školní jídelny
c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
d) podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků

2. 1. Školní řád se vztahuje na všechny uvedené části školy:
a) budova základní školy - třídy, odborné učebny, keramická dílna, sociální zařízení, šatny,
chodby aj.
b) tělocvična
c) skleník
d) kotelna
e) venkovní sportovní areál (oplocené hřiště s přírodním povrchem)
f) venkovní plochy v areálu školy včetně arboreta
g) komunikace v areálu školy

3. 1. Se školním řádem byli prokazatelně seznámeni:
a)
b)
c)
d)

žáci školy na začátku školního roku, nepřítomní žáci ihned po příchodu do školy
zaměstnanci školy na pedagogické radě a provozní poradě
školská rada
zákonní zástupci žáků prostřednictvím třídních schůzek a na webových stránkách školy
www.zskanice.cz
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2.

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

Práva a povinnosti žáků i jejich zákonných zástupců vyplývají z platných právních
předpisů a norem z oblasti školní legislativy v platném znění.

1. 1. Práva žáků:
a) na vzdělání a účast ve výuce dle rozvrhu hodin, na školské služby
b) na odpočinek a volný čas, dodržování základních psychohygienických podmínek
(přestávky mezi hodinami, přestávka na oběd, maxim. délka vyučování, aj.)
c) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, které umožňují demokratickou cestou
hledat a nalézat nejvhodnější řešení jejich problémů, uspokojování jejich potřeb a zájmů a
který garantuje realizaci nalezených řešení. Mají právo volit a být do nich voleni, pracovat
v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy nebo
školská rada je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů
zabývat. Žákovská rada spolupracuje zejména s ředitelem školy a její činnost koordinuje
pověřený pracovník.
e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání,
přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni
vývoje
f) žákům jsou pro jejich publikační a informační činnosti určeny nástěnky ve třídách a na
všech poschodích školy. Žáci mají právo prezentovat svoji školní činnost na webových
stránkách školy a v samostatných relacích školního rozhlasu
g) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení
v záležitostech týkajících se vzdělávání dle zákona a volby povolání
h) na ochranu před informacemi, které škodí jejich pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují
jejich morálku
i) na svobodu projevu v mezích platných předpisů a norem
j) na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitnou v nesnázích nebo mají problémy, v jejichž
řešení jim škola může pomoci
k) na pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměli učivu nebo potřebují doplnit své
znalosti (nikoli z důvodu nepozornosti nebo záměrné absence)
l) na konzultace, které si předem dohodnou s vyučujícím (např. v případě onemocnění
na účast v zájmových kroužcích organizovaných školou
m) na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nevhodným, nepřiměřeným
zacházením
n) na ochranu před sociálně patologickými jevy, na ochranu před kontaktem s narkotiky
a psychotropními látkami
o) na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání
p) na život a práci ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivin ze školního
prostředí v rámci možností školy
q) na bezplatné zapůjčení učebnic, užívání pomůcek, zařízení a vybavení
r) na požadavek o vydání různých dokladů a potvrzení

2. 1. Povinnosti žáků:
a) dodržovat všechny zákonné normy a předpisy
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b) dodržovat školní řád včetně Výchovného kodexu pro žáka, hygienické předpisy, předpisy
a pokyny školy i jejich zaměstnanců k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli
seznámeni
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol vydané v souladu s právními předpisy
a školním řádem
d) vykonávat úkoly, jimiž jsou pověřeni třídním učitelem (služba v šatně, ve třídě, třídní
samospráva, apod.)
e) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat
f) nosit do školy potřebné pomůcky, učebnice a žákovskou knížku *
g) přicházet na vyučování včas, aby si tak stihli připravit potřebné pomůcky před začátkem
každé vyučovací hodiny
h) chodit do školy slušně oblečeni a upraveni, přiměřeně svému věku
i) nenosit cenné předměty, které nejsou potřebné k výuce a větší obnosy peněz; pokud tak
musí učinit (např. placení stravného, úhrada výletu, lyžařského kurzu atd.), jsou žáci
povinni požádat třídního učitele o jejich bezpečné uschování během vyučování
j) nenosit do školy a na činnosti organizované školou věci, které by mohly způsobit úraz,
ohrozit zdraví, ohrožovat mravní výchovu žáků, a věci, které by mohly rozptylovat
pozornost žáků při vyučování
k) při zjištění ztráty nebo poškození osobní věci cizí osobou okamžitě ohlásit tuto skutečnost
vyučujícímu nebo učiteli, který koná dohled a také třídnímu učiteli
l) Všem žákům je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky (tj. alkohol, omamné
látky, psychotropní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho
ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování), ve škole s nimi
manipulovat (tj. přinášení, nabízení, zprostředkování, prodej, opatření, přechovávání)
a současně není z důvodů ochrany zdraví a bezpečnosti osob mladších 18 let dovoleno
do školy vstupovat pod jejich vlivem. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové
látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením.
Požívání OPL osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné,
nemravné a zahálčivé chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů
sociálně-právní ochrany.
(1) V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit
zákonným zástupcům nebo zákonnému zástupci (§7, odst. 1 zákona č. 359/1999
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí).
(2) V případě, že se škola o takovém chování dozví, je nucena splnit zákonnou
ohlašovací povinnost vůči orgánům sociálně-právní ochrany (§10, odst. 4 zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí).
(3) Distribuce a šíření OPL (a další formy jednání uvedené v trestním zákoníku) je v
ČR zakázáno a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola je
povinna v takovém případě takový trestný čin překazit a učiní tak v každém
případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu dle zákona 40/2009 Sb
(Trestní zákoník).
(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 bodě (3), protože pracovníci
školy nejsou oprávněni s těmito látkami nakládat. Učiní tak zejména proto, že
škola je výchovně vzdělávací zařízení a její povinností je chránit děti a mládež
před nežádoucími společenskými jevy. (DŘŠ – 3 + oznámení Policii ČR)
m) dodržovat zákaz pití alkoholických nápojů a kouření ve škole, v přilehlém areálu školy
a při činnostech organizovaných školou
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n) ve škole a při školních akcích dodržovat pravidla slušného chování, dbát na dobré
občanské soužití tak, aby dělali čest sobě i škole
o) pomáhat dle svých možností slabším, nemocným a handicapovaným spolužákům,
ochraňovat zvířata, nepůsobit jim bolest a útrapy a netýrat je
p) oznamovat změny ve svých osobních údajích i v údajích zákonných zástupců (změny
bydliště, telefonního čísla, zdravotní pojišťovny, změna příjmení, zdravotní způsobilosti
aj.)
q) jsou odpovědni za své studijní výsledky i chování
r) pečovat o čistotu a pořádek svého pracovního místa i celé třídy a šetrně zacházet
se svěřenými učebnicemi, učebními pomůckami a vybavením školy
s) oznámit přítomnému učiteli jakoukoliv skutečnost, která je v rozporu se školním řádem
nebo předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, požárními předpisy, případně je neobvyklá
pro běžný provoz školy (např. pohyb neznámé osoby ve škole, změny ve vybavení tříd a
dalších prostor školy)
t) dodržovat zásady speciálního poučení pro jednotlivé školní činnosti v odborných
učebnách, při tělesné výchově, vycházkách, exkurzích, výletech, případně jiných akcích
školy
*ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA – v současné době používá ZŠ Kanice dvě formy žákovských
knížek – sešitovou 1. a 2. ročník a elektronickou 3. – 9. ročník. V textu Školního řádu bude
dále uváděno jen žákovská knížka, přičemž je zřejmé, že informační sdělení budou prováděna
odpovídajícím způsobem. Pokud to bude nutné, zvolí učitel jinou písemnou formu
komunikace se zákonnými zástupci, tak aby mohl obdržet prokazatelný doklad o tom, že byli
s danou informací seznámeni.

3. 1. Práva zákonných zástupců žáků:
a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání jejich dítěte
b) informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
c) prokazatelným způsobem být třídními učiteli informováni o výchovných problémech
jejich dítěte a následných opatřeních
d) volit a být voleni do školské rady, podávat náměty, návrhy, připomínky a stížnosti řediteli
školy nebo školské radě
e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáků,
přičemž jejich vyjádřením musí být věnována odpovídající pozornost
f) zákonný zástupce dítěte má právo se domáhat svých práv, případně práv svého dítěte,
pokud se domnívá, že jsou nějakým způsobem narušena
g) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení
v záležitostech týkajících se vzdělávání dle zákona
h) u dětí 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
i) požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka.
j) od každého vyučujícího požadovat upřesňující informace ke sdělením v žákovské knížce
nebo ke kritériím, podle kterých byl žák v jednotlivých předmětech hodnocen
k) požádat o odborné vyšetření v PPP nebo v jiné odborné instituci při trvale přetrvávajících
problémech prospěchu a chování svého dítěte
l) být seznámeni se školním řádem
m) být seznámeni s pravidly hodnocení výsledků vzdělávání žáků i s možnostmi opravných
prostředků, zpravidla na první třídní schůzce každého školního roku
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4. 1. Povinnosti zákonných zástupců žáků:
a) zajistit, aby žák docházel řádně a včas do školy (oznamovací povinnost školy příslušným
úřadům a Policii ČR)
b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících
se vzdělávání i chování žáka
c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými
školskými předpisy a tímto školním řádem (nejpozději do tří dnů od počátku
nepřítomnosti žáka)
e) odchod v průběhu vyučování z předem známých důvodů dokládá žák vyučujícímu
písemnou žádostí zákonných zástupců (viz. formulář na webových stránkách školy nebo
písemně na omluvném listu), která obsahuje také souhlas třídního učitele, vyučující může
udělit souhlas s odchodem žáka z výuky přímo v případě, že si ho převezmou osobně
zákonní zástupci
f) oznamovat škole údaje podle §28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou
podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích
g) vhodně a včas reagovat na zápisy v žákovské knížce* (fyzická – sešitová nebo
elektronická forma) a svým podpisem, případně elektronicky – e-mailem, školním
elektronickým systémem, ale také ústně, potvrzovat jejich pravidelnou kontrolu.
Pravidelně se informovat na výsledky vzdělávání i chování svého dítěte
h) uhradit škole, spolužákům, učitelům a jiným osobám každou vzniklou škodu způsobenou
činností a jednáním svého dítěte (pokud není uhrazena škoda – oznámení Policii ČR)
i) odhlásit obědy žáka v případě jeho nepřítomnosti ve škole; pokud tak neučiní, musí škole
uhradit všechny náklady na oběd dle platných předpisů
j) dostavit se v uvedeném termínu k odbornému vyšetření žáka v ŠPZ, či na jiné odborné
pracoviště navržené školou

3.

Vzájemné vztahy mezi žáky, jejich zákonnými zástupci
a pracovníky školy

1. Žák školy dodržuje pravidla slušného chování ve vztahu ke všem pracovníkům školy
i spolužákům.
2. Žák si je vědom, že žákem zůstává i v době mimoškolní – dodržuje proto nepsané normy
slušného chování a mezilidských vztahů platných v demokratické společnosti.
3. Žák zdraví v budově i mimo ni vhodným srozumitelným pozdravem.
4. Projevy šikanování mezi žáky, tj. omezování osobní svobody, ponižování, diskriminace,
rasismu, xenofobie a jiných forem násilí, kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo
skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto
postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně
zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu (viz. Program proti
šikanování ZŠ a MŠ Kanice a Výchovný kodex pro žáka). (NTU – 3 + oznámení Policii
ČR a úřadům)
5. Podle § 31 odst. 3 škol. zákona platí, že zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka
vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné
porušení povinností stanovených školským zákonem i školním řádem. Dopustí-li se žák
nebo student tohoto jednání, oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní
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ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního
dne poté, co se o tom dozvěděl.
(DŘŠ – 3 + oznámení Policii ČR a úřadům)
6. Všichni zaměstnanci školy chrání žáky před všemi formami špatného zacházení,
sexuálním zneužíváním; chrání žáky před nezákonnými útoky na jejich pověst. Dbají
na to, aby žáci nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými.
7. Zjistí-li zaměstnanec školy, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně
zacházeno, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, který dále kontaktuje výchovného
poradce, preventistu primárně patologických jevů a vedení školy. Škola se spojí se všemi
příslušnými orgány na pomoc dítěti.
8. Zaměstnanci školy se nevměšují do soukromí žáků, pokud získání informací není
nezbytně nutné k vyřešení výchovně-vzdělávacích problémů žáka ve škole.
9. Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky, nebo jiné důležité
informace o žákovi (např. zdravotní způsobilost) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí
pracovníci se řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů.
10. Všichni pedagogičtí pracovníci informují zákonné zástupce žáků o výsledcích vzdělávání
i výchově jejich dítěte prostřednictvím žákovské knížky *.
11. Při závažných přestupcích, vzdělávacích problémech nebo neomluvené absenci jsou
zákonní zástupci zváni do školy k projednání úředním dopisem.
12. Zákonní zástupci žáků mohou dle potřeby požádat pedagogické pracovníky o osobní
jednání i mimo stanovené konzultační hodiny nebo třídní schůzky; termín schůzky
se stanoví dohodou.
4. Provoz a vnitřní režim školy
1. Budova školy se ve všední dny otvírá v 6.00 hodin a uzavírá v 17.00 hodin. Žáci
přicházející na ranní výuku vstupují do školní budovy vchodem v hale školy v 6.55 hodin,
ostatním žákům je vstup povolen hlavním vchodem od 7.25 hodin. Dojíždějící žáci mohou
za nepříznivého počasí čekat na otevření šaten v prostoru u hlavního vchodu. V sobotu
i neděli je škola uzavřena. Výjimkou jsou pronájmy sportovního areálu, tělocvičny,
učeben nebo dalších prostor školy a případné školní akce přesahující běžnou provozní
dobu. V těchto případech se uzavírají příslušné části školy až po skončení pronájmu. Za
otevření, uzavření a zabezpečení školy zodpovídá školník (popř. jiná pověřená osoba).
2. Žákům není dovoleno vstupovat do provozních prostor školy nebo do míst určených jen
pro zaměstnance školy (např. kotelna, kuchyně apod.). V průběhu vyučování využívají jen
učebny a přilehlé prostory dle stanoveného rozvrhu.
3. Časové rozložení výuky je stanoveno rozvrhem hodin pro příslušný školní rok. U každé
třídy i odborné učebny je vyvěšen rozvrh pro příslušnou třídu nebo odbornou učebnu.
4. Ve všech odborných učebnách, tělocvičně a v dalších místnostech, kde to vyžaduje
provoz, je vyvěšen provozní řád platný pro tento prostor. Tímto řádem se řídí žáci
i zaměstnanci školy.
5. Do odborných učeben a kabinetů vstupují žáci pouze za přítomnosti učitele. Do sborovny,
ředitelny a kanceláře školní jídelny školy jen tehdy, jsou-li k tomu vyzváni.
6. V době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním setrvávají žáci ve vyčleněných
prostorách školy nebo areálu školy.
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5.

Docházka do školy a organizace vyučování

1. 1. Příchod do školy a příprava na vyučování
a) Dopolední vyučování začíná obvykle v 7.45 hodin (ojediněle v 7 hodin – nultá vyučovací
hodina). Do budovy školy žáci vstupují 20 minut před začátkem vyučování, nejpozději
však v 7.40 hodin. Přespolním žákům přijíždějícím do Kanic dříve je podle klimatických
podmínek umožněno vyčkat v prostoru u hlavního vchodu před šatnami, než bude
otevřena škola pro všechny ostatní žáky (po tuto dobu zde vykonává dozor správní
zaměstnanec).
b) Žáci chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Přicházejí do školy tak, aby
byli nejpozději 5 minut před začátkem hodiny ve třídě.
c) Po příchodu do školy si žáci odkládají svršky a obuv v šatnách a odcházejí do tříd.
V šatnách se nezdržují a nevysedávají tam. V průběhu vyučování je vstup do šaten
povolen žákům pouze se svolením vyučujícího. Šatny jsou stále uzamčeny. Třídní učitelé
určí služby žáků tak, aby bylo možné toto opatření dodržovat i během dělených hodin,
popř. odpolední výuky. Uzamčení šaten v 8.00 hod zajišťuje správní zaměstnanec. Žáci
nevstupují do cizí šatny.
d) Pokud mají žáci rozvrhem stanovenu výuku v jiné učebně, přemístí se ze třídy až v druhé
polovině přestávky. Ostatní žáci již třídy neopouštějí. Žáci si připraví všechny potřebné
pomůcky na výuku, případně se převléknou (tělesná výchova, praktické činnosti) a
vyčkají do začátku hodiny.
e) Začátek i konec hodiny je oznámen zvoněním. Výuku zahajuje i končí vyučující.
f) Po poslední vyučovací hodině (v kmenové třídě nebo dle rozvrhu) žáci uklidí třídu
(zvednou židličky, srovnají lavice, uklidí odkládací prostor pod lavicí, posbírají papíry
a jiné odpadky na podlaze, uzavřou okna, zhasnou světla apod.). Vyučující odvádí žáky
do šatny a do školní jídelny na oběd. Žáci se po skončení vyučování zdržují v šatně jen
po dobu nezbytně nutnou a následně odcházejí mimo areál školy.
g) Žáci nesmí v průběhu vyučování opustit budovu (s výjimkou bodu 5.3.c)) ani areál školy.
Svévolné opuštění školy je považováno za hrubé porušení školního řádu.
h) Žákům není dovoleno do školy vnášet věci a látky nepotřebné k vyučování, nebezpečné
nebo ohrožující zdraví.
i) Za přinesené cenné věci (šperky, mobilní telefony, větší obnos peněz apod.), které
nebudou v uzamčených prostorách školy, si žáci nesou zodpovědnost sami. V tělesné
výchově určí vyučující uzamykatelné místo pro odložení těchto věcí. V opačném případě
nenese škola žádnou odpovědnost.
j) Žáci se v areálu školy i školní budově nepohybují na kolečkových bruslích,
skateboardech, kolech a ani za pomoci jiných pomůcek či prostředků s výjimkou žáků se
zdravotním omezením. Pokud žáci používají kolo jako dopravní prostředek při cestě do
a ze školy, smí do areálu školy vjet. Kolo neprodleně umístí na předem vyhrazené místo.
k) Vnášení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek je v prostorách školy
a při akcích pořádaných školou přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu bude
klasifikováno jako hrubý přestupek. V této souvislosti využije ředitel školy všech
možností daných jí příslušnými zákony včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního
stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený
pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto
zákazu, o zjištěních v tomto směru a zároveň je seznámí s možnostmi odborné pomoci.
(DŘŠ – 3 + oznámení Policii ČR a úřadům)
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2. 1. Vyučovací hodina
a) Vyučovací hodina trvá 45 minut.
b) Hodina začíná zvoněním. Žáci tiše vyčkají příchodu učitele.
c) Po vstupu učitele do třídy nebo při příchodu jiné dospělé osoby v průběhu vyučování žáci
pozdraví – tiše povstanou.
d) Vyučující na začátku hodiny překontroluje docházku a zapíše potřebné náležitosti do
třídní knihy.
e) Pokud žák zapomněl např. pomůcky, domácí úkol, žákovskou knížku*, omluví se slušně
na začátku hodiny učiteli. Úmyslné zatajení žákovské knížky* je vážným porušením
školního řádu.
f) Žák má na vyučování splněny a připraveny všechny zadané domácí úkoly. V hodině
pozorně sleduje výuku a aktivně se jí účastní. Dbá pokynů vyučujícího.
g) Po skončení hodiny zůstávají žáci na svých místech, své věci si skládají až na pokyn
vyučujícího a při odchodu učitele opět povstanou.
h) V době vyučovací hodiny se žáci nezdržují na chodbách, v šatnách a na sociálních
zařízeních.
i) Žáci mohou do školy nosit mobilní telefony, avšak jejich používání během vyučovacích
hodin není dovoleno.
j) V průběhu vyučování není žákům dovoleno jíst, pít mohou jen se svolením učitele.
k) Žáci nenarušují výuku nevhodným chováním, slovními ani jinými zvukovými projevy.

3. 1. Přestávky
a) Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině
je delší přestávka v délce 15 minut. Mezi čtvrtou a pátou vyučovací hodinou je pouze
pětiminutová přestávka. Polední přestávka po šesté vyučovací hodině trvá 30 minut.
b) Přestávky slouží k:
- občerstvení
- odpočinku
- návštěvě sociálního zařízení a hygieně
- přesunu do jiné učebny dle rozvrhu (žáci se stěhují až v druhé polovině přestávky)
- přípravě na další vyučovací hodinu
c) V průběhu přestávky se žáci mohou pohybovat jen v hlavní budově školy. O velké a volné
(polední) přestávce se za příznivého počasí mohou pohybovat i venku na určených
plochách (dlážděné plochy před halou školy). Chovají se klidně a neruší ostatní žáky.
d) Žákům během přestávky není dovoleno:
- opouštět budovu (s výjimkou bodu c)) i areál školy
- pohybovat se v prostoru šaten
- vstupovat do ostatních částí školy (tělocvična, jídelna) a do technických částí budovy
(sklady, dílna)
- vstupovat do cizích tříd
- otvírat okna ve třídách i chodbách
- zbytečně se zdržovat na sociálních zařízeních
- hrát míčové nebo jiné sportovní hry ve třídách a na chodbách.
e) Služba ve třídě zajistí čistotu tabule a připraví případné pomůcky (mapy, knihy, rýsovací
potřeby aj.) od vyučujícího.
f) Před odchodem do jiné učebny si žáci uklidí své pracovní místo i jeho okolí.

1.4 Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí,
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žáků a studentů ve školách
1. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu
nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení
karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny
žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole
nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z
odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti,
poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním
způsobem.
2. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového
vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající
okolnostem.
3. Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků
základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Způsob
poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem
přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání.
6. Nepřítomnost žáka, omlouvání absence
1. Je-li zákonnému zástupci žáka známo, že se žák ze závažných rodinných, zdravotních
důvodů nebo z důvodu návštěvy lékaře nedostaví do školy, předloží předem písemnou
omluvenku v žákovské knížce* nebo na vytištěném formuláři z webových stránek
třídnímu učiteli. V případě nepřítomnosti třídního učitele uvolňuje žáka jiný vyučující
dané třídy.
2. V případě onemocnění žáka oznámí (telefonicky, emailem, písemně, osobně nebo
elektronickým systémem školy) zákonní zástupci škole jeho nepřítomnost bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Ihned po
návratu do školy předloží omluvenku v žákovské knížce*.
3. Třídní učitel může uvolnit žáka z vyučování nejdéle na 5 kalendářních dnů. V ostatních
případech musí zákonní zástupci písemně požádat o uvolnění ředitele školy (viz. formulář
na stránkách školy). Vyjádření třídního učitele nebo ředitele školy je vždy písemné.
4. Pokud žák nepředloží omluvenky za období své nepřítomnosti ve škole dle předchozích
odstavců, je jeho nepřítomnost považována za neomluvenou. Neomluvená absence
je hrubým porušením školního řádu a postihy jsou následující:
1 – 2 neoml. hodiny - DTU
3 – 6 neomluv. hodin - DŘŠ
7 – 10 neomluv. hodin - 2. stupeň z chování
11 a více neomluv. hodin - 3. stupeň z chování
6. Při neomluvené absenci nebo podezření ze skrytého záškoláctví jsou zákonní zástupci
zváni písemně do školy k projednání nepřítomnosti žáka (tzv. výchovná komise). Škola
má oznamovací povinnost, a proto je dále povinna informovat příslušné úřady (např.
Odbor sociální péče o dítě MěÚ Šlapanice, Policii ČR aj.) dle pokynu ředitele školy.
7. V případě absence žáka ve škole jsou zákonní zástupci povinni odhlásit žákovi
stravujícímu se ve školní jídelně obědy na příslušné období. Zákonní zástupci nemocného
žáka mohou odebrat dotovaný oběd jen první den nemoci. V ostatních dnech jsou povinni
oběd odhlásit nebo uhradit plnou cenu obědu. Pokud tak neučiní, budou jim dle platných
předpisů dány k úhradě všechny náklady na každý takto neodhlášený oběd.
8. V případě pochybností o důvodech absence (skryté záškoláctví) může třídní učitel (škola)
vyžadovat lékařské potvrzení o nepřítomnosti žáka.
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9. Při zranění či nevolnosti žáka odvede vyučující nebo učitel konající dozor postiženého
do sborovny školy, zajistí informování zákonných zástupců a případné předání žáka, či
jeho ošetření. Při podezření na infekční onemocnění (např. žloutenka, pedikulóza, …)
odvede vyučující nebo učitel konající dozor postiženého žáka do učebny č. 30 a zajistí
informování zákonných zástupců. Nad žákem bude do doby jeho předání zákonným
zástupcům zajištěn dohled.
10. V případě úrazu vyučující provede záznam do knihy úrazů, která je uložena ve sborovně.
11. Každý úraz je žák povinen neprodleně oznámit vyučujícímu nebo učiteli, který vykonává
dohled, popř. jinému zaměstnanci školy.
12. Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit
vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem
žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.
Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.
13. Žák, který ze zdravotních důvodů nemůže absolvovat tělesnou výchovu (i plavání)
v plném rozsahu, může být na základě písemné žádosti zákonných zástupců, písemného
doporučení praktického lékaře nebo odborného lékaře uvolněn rozhodnutím ředitele školy
z výuky zcela nebo částečně. Uvolněnému žákovi je stanovena náhradní hodina v určené
třídě. Pokud je tělesná výchova v rozvrhu zařazena jako první nebo poslední vyučovací
hodina, je žák uvolněn z vyučování bez náhrady.
14. Nelze-li žáka za dané období klasifikovat z důvodu velké absence a nedostatečného
množství známek v daném předmětu, bude postupováno dle §52, odst. 2 a 3 školského
zákona. Za velkou absenci bude považováno 30% zameškaných hodin z celkového počtu
hodin daných učebním plánem pro jednotlivé ročníky, a to za pololetí školního roku.
7. Stravování žáků a chování ve školní jídelně
1. Do jídelny odvádí stravující se žáky vyučující poslední vyučovací hodiny dopoledního
vyučování. Žáci si před odchodem do jídelny odloží aktovky (tašky, batohy aj.) ve školní
družině nebo v šatně.
2. Ostatním žákům je vstup do prostoru školní jídelny zakázán.
3. Žák v jídelně nepředbíhá, vyčká, až mu bude vydáno jídlo.
4. Při jídle dodržuje zásady slušného stolování i chování.
5. Žák se v jídelně pohybuje tak, aby neznečistil prostor jídelny nebo případně nezpůsobil
škodu či újmu na zdraví.
6. Pokud v průběhu oběda znečistí stůl, židli nebo podlahu, uklidí si po sobě nebo upozorní
personál jídelny a požádá o úklid znečistěného místa.
7. Po obědě zasune židli a odnese použité nádobí.
8. Žáci, kteří navštěvují školní družinu, přicházejí na oběd pouze v doprovodu svých
vychovatelek. Vychovatelky vykonávají dozor po celou dobu stravování žáků ze ŠD.
8. Tělesná výchova
1. Žáci odcházejí do šaten tělocvičny v doprovodu vyučujícího. V šatnách udržují pořádek
a nemanipulují s žádným zařízením.
2. V šatně se převléknou do vhodného sportovního oblečení i obuvi.
3. Při odchodu ze šatny žáci uzavřou dveře.
4. Žáci nevstupují do tělocvičny bez doprovodu vyučujícího.
5. Žáci, kteří necvičí (např. ze zdravotních důvodů), sledují výuku a jsou nápomocni
vyučujícímu.
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6. Pokud žák zapomněl sportovní oblečení (cvičební úbor), je nepřipraven na tělesnou
výchovu. Není mu dovoleno sportovat a je v hodině nápomocen vyučujícímu. Pokud
z tohoto důvodu neabsolvuje 30% a více hodin výuky tělesné výchovy za jedno pololetí,
nebude v daném pololetí klasifikován v řádném termínu a bude postupování dle §52,
odst. 2. a 3. školského zákona.
7. Žáci před zahájením tělesné výchovy odloží veškeré ozdoby (řetízky, náramky, náušnice
větší než 1 cm, předměty s ostrými okraji nebo hroty), hodinky, mobilní telefon a další
předměty, které by mohly být příčinou zranění. Tyto věci budou uloženy
na zabezpečeném místě určeném vyučujícím. Žáci nesmí sportovat s piercingem.
8. Bez svolení vyučujícího nevstupují žáci do prostoru určeného pro nářadí a sportovní
vybavení (nářaďovna, kabinet TV) a nezdržují se na jiném než učitelem vyhrazeném
místě.
9. Po skončení tělesné výchovy se žáci převléknou (případně provedou osobní hygienu)
a na pokyn vyučujícího společně odcházejí.

9.

Zacházení s učebnicemi, školními pomůckami a školním
majetkem

1. Žáci šetrně zacházejí se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem.
Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí
v plném rozsahu zákonní zástupci žáka, který poškození způsobil.
2. Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí.
Školní nábytek nesmí polepovat, popisovat, jakkoliv ničit jejich povrch.
3. Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba
odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě.
4. Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, rozvody elektřiny
a vypínači, s ventily topných těles, hasicími přístroji, s vybavením odborných pracoven
s uloženými exponáty i modely a dalším zařízením i přístroji ve škole, pokud jim k tomu
nebyl vydán pokyn vyučujícího. Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání
oken o přestávkách a sezení na okenních parapetech.
5. Výpočetní technika umístěná v prostorách školy slouží ke vzdělávacím účelům. Počítače
ve třídách mohou žáci v době přestávek využívat pouze pro vyhledání a zpracování
informací souvisejících s výukou. Pouze v době polední přestávky je možné využít
počítače k relaxaci a zábavě. Žáci nesmí manipulovat s elektrickými kabely ani provádět
přepojování počítačového příslušenství.
10. Okolí školy
1. Žáci dbají na čistotu okolí školy a školního hřiště. Odpadky třídí do sběrných nádob.
Nepoškozují keře a další zeleň.
2. K odchodu i k příchodu do školy využívají žáci výhradně chodníků.
3. Pokud žáci využívají venkovní školní areál i mimo vyučování nebo zájmovou činnost,
dodržují stejná pravidla.
11. Třídní služby
1. Na začátku školního roku určí třídní učitel třídní samosprávu a služby tak, aby bylo
zajištěno fungování třídy a šatny.
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2. Třídní knihu mají během vyučování na starosti určení žáci. Přenáší TK do odborných
pracoven a dalších učeben, kde probíhá jejich výuka. Kontrolují, zda je v TK zapsána
příslušná vyučovací hodina. Při chybějícím zápise slušnou formou požádají vyučujícího
o doplnění a napomáhají třídnímu učiteli udržet ji v náležitém stavu a zamezit její ztrátě
nebo poškození. Součástí třídní knihy je také poznámkový sešit.
3. Třídní služba má na starosti čistotu tabule, čistotu třídy a kontrolu stavu třídy
před odchodem.
4. Šatnáři odpovídají za pořádek v šatně a za její uzamčení během dopoledního vyučování.
Po vyučování šatnu odemknou a klíč pověsí na určené místo.
12. Závěrečná ustanovení
1. Pokud se žák dopustí přestupku, u kterého není ve školním řádu vyznačen postih, nebo
přestupku, který zde není výslovně uveden, ale stal se na půdě školy nebo při školní akci,
bude tento čin individuálně posuzován dle závažnosti daného přestupku. Závažnost
takového přestupku posoudí učitel, který byl přítomen přestupku, třídní učitel, výchovný
poradce a ředitel školy.
2. Školní
řád
byl
schválen
pedagogickou
radou
dne
1. 9. 2020.
3. Školní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2020.

V Kanicích 1. 9. 2020

………………………………
Mgr. Ondřej Dostalík
ředitel ZŠ a MŠ Kanice
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KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ KANICE
Základní škola a Mateřská škola Kanice, okr. Brno-venkov,
příspěvková organizace
(Příloha I Školního řádu ZŠ a MŠ Kanice ze dne 1. 9. 2020)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, z pokynů daných
vyhláškou 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné
školní docházky ze dne 18. ledna 2005 a škol. vzdělávacího programu ZŠ Kanice Otevřená
škola. Klasifikační řád je nedílnou součástí školního řádu.
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Úvod
Hodnocení a klasifikace žáků základní školy je součástí jejich výchovy a vzdělávání.
Účelem hodnocení a klasifikace je přispívat k odpovědnému vztahu žáka k výchově
a vzdělávání v souladu se školskými předpisy. Výsledky hodnocení a klasifikace uvede škola
na vysvědčení. Cílem tohoto klasifikačního řádu je pomoci pedagogickým pracovníkům
stanovením jednoznačně platných kritérií pro hodnocení.
K základním obecným zásadám patří, že při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci
pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.
Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl
v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.
Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou
klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony
komplexně, v souladu se specifikou předmětu – předměty s převahou teoretického zaměření,
předměty s převahou praktických činností a předměty s převahou výchovného zaměření.

Hodnocení žáků
13. Zásady

klasifikace a způsob získávání podkladů pro klasifikaci

1. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je:
a) jednoznačné
b) srozumitelné
c) srovnatelné s předem stanovenými kritérii
d) věcné
e) všestranné
2. 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.
3. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel)
uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.
4. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl
v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.
5. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Výjimku tvoří
komisionální zkoušky (viz. kap.12 klasifikačního řádu)
6. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období
se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období.
Dále se přihlíží k systematičnosti v práci žáka během klasifikačního období. Stupeň
prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období.
7. Hodnocení chování žáka ve škole i při akcích školy je nedílnou součástí celkového
hodnocení žáka. Všechny projevy porušování norem chování, agresivity (včetně
verbálních forem), netolerance či xenofobie je povinen řešit okamžitě ten pedagogický
pracovník, který je projevu přítomen (popř. vykonává dozor). V co nejkratší době
informuje třídního učitele a v případě závažnějších přestupků ředitelku školy.
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8. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají
v pedagogické radě.
9. Na konci klasifikačního období před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, v termínu,
který určí ředitel školy, zapíší učitelé příslušných předmětů výsledky celkové klasifikace
do katalogových listů. Připraví veškeré podklady k opravným zkouškám.
10. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka
získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:
a) soustavným diagnostickým pozorováním žáka
b) soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování
c) různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými
testy
d) kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými učebními
osnovami
e) výstupními testy
f) laboratorními pracemi
g) projektovými činnostmi (např. Absolventské práce žáků IX. třídy, Den Země,
Evropský den jazyků, Bezpečná cesta, aj.) a skupinovými pracemi
h) olympiádami a soutěžemi (např. Klokan, Přírodovědný klokan, Olympiády z: ČJ, D,
AJ, Ch, M, ..., Pythagoriáda, aj.)
i) analýzou různých činností žáka (např. úprava sešitů, zpracování referátů, kvízy,
křížovky, rébusy)
j) lyžařským a plaveckým výcvikem
k) konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s pracovníky PPP
l) rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka
11. Žák 2. stupně musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně alespoň dvakrát
za každé pololetí, z toho nejméně jednou ústně. Učitel musí mít dostatečné podklady
pro hodnocení a klasifikaci žáka, které může kdykoli během školního roku doložit.
12. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Učitel slovně
zdůvodní své hodnocení. Výsledky hodnocení písemných zkoušek, prací a praktických
činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů.
13. Kontrolní a písemné práce a další druhy zkoušek se doporučují zadávat častěji a v kratším
rozsahu (do 20 minut).
14. Termín písemné zkoušky, která má trvat déle než 20 minut, vyznačí učitel tužkou předem
do třídní knihy, tak aby během dne nedošlo k několikanásobnému zkoušení touto formou.
V jednom dni mohou žáci konat pouze jednu zkoušku uvedeného charakteru. Žáci budou
s dostatečným předstihem seznámeni s rámcovým obsahem a přibližným termínem
zkoušky.
15. Součástí hodnocení prospěchu v jednotlivých předmětech je rovněž plnění domácích
úkolů, úprava sešitů a nošení učebních pomůcek. Nepřinesené nebo nesplněné domácí
úkoly není možné klasifikovat známkou 5, jde o problém kázeňský.
16. Maximálním okruhem učiva pro písemnou práci nebo zkoušení je látka posledního
čtvrtletí. Starší látku lze zařadit tehdy, pokud ji žáci v uplynulém čtvrtletí využívali
k řešení úkolů z látky novější.
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17. U předmětů převážně výchovných (např. výtvarná, hudební, tělesná, výchova k občanství,
pracovní činnosti) může vyučující zvolit zcela odlišný způsob stanovení výsledné známky
(např. vyšší důraz na hodnocení aktivity, kladného vztahu k danému předmětu apod.).
V tom případě je povinen s ním prokazatelně seznámit žáky na začátku školního roku.
Tím není vyučující zbaven povinnosti shromáždit dostatečný počet podkladů
pro klasifikaci a průběžně informovat zákonné zástupce prostřednictvím žákovské
knížky*.
18. Pokud žák v daném pololetí:
a) je přítomen na méně než 70% vyučovacích hodin daného předmětu nebo
b) nemá dostatečný počet známek (viz předchozí body), proběhne schůzka vyučujícího se
zákonnými zástupci žáka, na níž se dohodnou podmínky, za kterých žák může být
v řádném termínu klasifikován. Pokud schůzka neproběhne nebo nedojde k dohodě,
je klasifikace odložena, popřípadě žák není klasifikován (vyhlášky 48/2005 Sb.)
19. Známky se žákům zapisují do žákovské knížky*. Vyučující každého předmětu
je zodpovědný za:
a) včasný zápis známek (v nejbližším možném termínu),
b) úplnost zapsaných známek (nemá-li žák žákovskou knížku, je mu známka zapsána v
další hodině daného předmětu; nemá-li žák ji opět, informuje vyučující neprodleně
třídního učitele, který rozhodne o dalším postupu),
c) veškeré známky, zapsané v žákovské knížce, musí být vyučujícím podepsány ještě týž
den.*
20. Vyučující je povinen vést si pečlivě vlastní evidenci, na jejímž základě lze kdykoli
zkontrolovat správnost známek, uvedených v žákovské knížce*.
21. V případě, že ve čtvrtletí, v pololetí nebo při závěrečné klasifikaci hrozí žákovi
z některého předmětu stupeň 4 nebo 5, nebo zhorší-li se žák v daném období alespoň
o dva stupně, je vyučující povinen informovat třídního učitele (zápisem do klasifikačního
archu, popřípadě ústně). Třídní učitel písemně (dopisem) včas uvědomí o dané skutečnosti
zákonné zástupce žáka.
22. Pokud žák, který byl rozhodnutím soudu svěřen do střídavé výchovy zákonných zástupců,
plní povinnou školní docházku střídavě ve dvou základních školách, vydává mu
vysvědčení základní škola, ve které zahájil vzdělávání dříve, pokud k tomu nebyla
dohodou zákonných zástupců nebo rozhodnutím soudu určena druhá škola. Při hodnocení
výsledků vzdělávání žáka za pololetí školního roku zohlední škola, která bude vydávat
vysvědčení, hodnocení výsledků vzdělávání žáka druhou školou.
*ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA – v současné době používá ZŠ Kanice dvě formy žákovských
knížek – sešitovou 1. – 2. ročník a elektronickou 3. – 9. ročník. V textu Školního řádu bude
dále uváděno jen žákovská knížka, přičemž je zřejmé, že informační sdělení budou prováděna
odpovídajícím způsobem. Pokud to bude nutné, zvolí učitel jinou písemnou formu
komunikace se zákonnými zástupci tak, aby mohl obdržet prokazatelný doklad o tom, že byli
s danou informací seznámeni.
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14. Klasifikace ve vyučovacích předmětech
Klasifikace výsledků ve vyučovacích předmětech se hodnotí v souladu s požadavky
učebních osnov. Stejná se používá pro prezenční i distanční výuku.Zde jsou orientační kriteria
jednotlivých klasifikačních stupňů.

1. 1. Předměty s převahou teoretického zaměření
Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně
a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické
činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení
teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky
správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost 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. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá 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. 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.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, pojmů,
definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních
a motorických činností projevuje nedostatky. 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,
v jeho logice se projevují 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.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si 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 praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. 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.
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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 pomocí učitele. Neprojevuje
samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném
projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho
činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné chyby a nedostatky není schopen
opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. Úroveň jeho vědomostí není
předpokladem pro práci ve vyšším ročníku.

2. 1. Předměty s převahou praktického zaměření
Stupeň 1 (výborný)
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým
činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické
činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti
a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce, dopouští se jen menších chyb, výsledky
jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje
pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně
obsluhuje a udržuje přidělené pomůcky, nástroje a nářadí. Aktivně překonává vyskytující se
překážky.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem.
Samostatně, ale tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické
činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce
se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si
organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném
využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Pomůcky, nástroje, nářadí
a materiál obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou
pomocí učitele.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími
výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti.
V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje
občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně
účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele
je schopen hospodárně využívat suroviny, materiál a energii. K údržbě nástrojů a nářadí musí
být často podněcován. Překážky v práci překonává s častou pomocí učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem.
Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci
učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb.
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Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce
má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá
na pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci a o životním prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů
a energií. V obsluze pomůcek a nářadí se dopouští závažných nedostatků.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žáka neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a praktickým
činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické
činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky.
Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené,
neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže
zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci
a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně suroviny, materiál a energie.
V obsluze a údržbě pomůcek a nářadí se dopouští závažných nedostatků.

3. 1. Předměty s převahou výchovného zaměření
Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná
výchova, výchova k občanství a výchova ke zdraví.
Při klasifikaci v uvedených předmětech se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:
• stupeň tvořivosti a samostatnost
• osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace
• poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování na vlastní činnosti
• kvalita projevu
• vztah žáka k činnostem a zájem o ně
• estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a estetice ostatní společnosti
• v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná tělesná zdatnost,
výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví

15. Klasifikace

a hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími

potřebami
Klasifikace žáků se provádí dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).
U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou poruchou
učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení.
Vyučující respektují doporučení pedagogicko - psychologických vyšetření žáků a uplatňují je
při klasifikaci a hodnocení žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.
Žákům, u nichž je diagnostikována specifická poruchy učení, popř. chování, je nezbytné po
celou dobu školní docházky věnovat speciální pozornost a péči.
Pro zjišťování úrovně žákovských vědomostí a dovedností volí učitel takové formy
a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv.
Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Vyučující klade důraz na ten
druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Při klasifikaci
se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. Klasifikace vyjadřuje
pozitivní stránky výkonu, objasnění podstaty neúspěchu, návod, jak mezery a nedostatky
překonávat. Žáci, u nichž jsou diagnostikovány SVP, mohou být hodnoceni slovně na základě
písemné žádosti zákonného zástupce žáka a doporučení školského poradenského pracoviště.
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Jakmile žák překoná nejvýraznější obtíže, je vhodné přejít na běžnou klasifikaci. Pro žáky
s SVP je možné vypracovat individuální vzdělávací plán, pro žáky s výchovnými problémy
individuální výchovný plán. Tyto mají charakter smlouvy mezi vedením školy, vyučujícími a
zák. zástupci žáka. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se projednávají se zákonnými
zástupci žáka a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován. V hodnocení se přístup
vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka, a tím na podporu jeho poznávací motivace
k učení místo jednostranného zdůrazňování chyb.
16. Alternativní možnosti hodnocení
Vyučující mají možnost využít v následující alternativní možnosti hodnocení:
− lomítko v průběžném hodnocení ( 1/2, 2/3, 3/4, 4/5)
− motivační hodnocení (např. slovní vyjádření, razítko, obrázek, *, !, podtržítko)
− úspěšnost práce žáka je možno taktéž vyjádřit body nebo procenty (hodnotící tabulku
sestaví vyučující dle uvážení)
17. Výchovná opatření
1. Ředitel 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 dlouhodobě úspěšnou práci.
2. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních
vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění
za výrazný projev školní iniciativy nebo déletrvající úspěšnou práci.
3. Zapomínání a přestupky chování jsou zapisovány do poznámkových sešitů, které jsou
součástí třídních knih. Doporučený postup pro udělování výchovných opatření je uveden
v následující tabulce.
Počet zápisů
za pololetí šk. roku
10 - 15
16 - 20
21 - 30
31 a více

Výchovné opatření
Napomenutí třídního učitele
Důtka třídního učitele
Výchovná komise
Důtka ředitele školy

Příklad přestupků proti šk. řádu, které jsou důvodem pro udělení kázeňských
opatření:
- pozdní příchody do školy (pozdní příchody na vyučování)
- nekázeň při vyučování (vyrušování, manipulace s mobilním telefonem v hodině, ...)
- nevhodné chování o přestávkách
- zapomínání a nepřevlékání se do cvičebního úboru
- zapomínání školních pomůcek
- neodevzdávání vypracovaných domácích úkolů
- ničení školního majetku
- nevhodné chování vůči spolužákům
- zapomínání a ničení žákovské knížky (ŽK)
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- nedovolená manipulace s cizí věcí
- nepořádek na pracovním místě nebo v prostorách školy
- nereagování na ústní napomenutí vyučujícího, neuposlechnutí jeho pokynu
- neplnění povinností služby
- nepřezouvání se
- používání vulgárních slov
- nošení nebezpečných věcí do školy (včetně zápalek, zapalovače, nožíku, …)
4. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení
uložit:
a) napomenutí třídního učitele – ukládá třídní učitel bezprostředně po přestupku, kterého
se žák dopustí (opakované zapomínání domácích úkolů,
pomůcek, žákovské knížky*, popř. drobné kázeňské
přestupky). O uložení napomenutí uvědomí třídní učitel
prokazatelně zákonné zástupce prostřednictvím žákovské
knížky
b) důtku třídního učitele – ukládá třídní učitel za závažnější či opakované porušení
školního řádu, norem slušnosti. Důtka třídního učitele se ukládá
před kolektivem třídy, o jejím uložení jsou zákonní zástupci
informování prostřednictvím žákovské knížky*.
c) důtku ředitele školy – ukládá ji ředitel školy po projednání v pedagogické radě
za vážná porušení školního řádu – zvláště za porušování norem
slušnosti, za neomluvené absence, za agresivitu vůči
spolužákům i dospělým a další závažná provinění.
Pokud žák svým chováním vážně poruší školní řád, je výchovné opatření uděleno
neprodleně po zasedání mimořádné pedagogické rady.
Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy
považují za závažné porušení školního řádu a jsou postihovány v rámci klasifikační stupnice
chování (snížený stupeň z chování) s následným dopadem na hodnocení chování za
klasifikační období.
5. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy udělení důtky třídního učitele. Důtku
ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.
6. Pochvalami a oceněními jsou:
a) Pochvala třídního učitele
b) Pochvala ředitele školy, cena ředitele školy – může být žákovi udělena
za mimořádný projev humánnosti, občanské a školské iniciativy, za vysoce záslužný
čin, za dlouho dobou úspěšnou práci spojenou s reprezentací školy.
c) Přijetí nejlepších žáků školy u starosty Obce Kanice
Kritéria pro udělení pochval TU:
- aktivní přístup k plnění školních povinností nebo povinností žáka (např. plnění
mimořádných úkolů,
snaha a aktivita při vyučování, svědomité plnění úkolů služby ve třídě)
- za vylepšování třídního a školního prostředí
- za aktivní a nezištnou pomoc spolužákům nebo pedagogovi
- déletrvající vzorné a příkladné chování
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- pokroky při svém vzdělávání
- pravidelná příprava na vyučování (např. kvalita odváděné práce nebo její pravidelnost)
- významný počin v rámci osobnostního vývoje (např. práce a vztah ke kolektivu, podíl
ve sběru druhotných surovin, potravy pro zvířata, atd.)
- pomoc při organizování školních aktivit
- příspěvky do školní kroniky, časopisu, školního rozhlasového vysílání
- reprezentace školy (např. na veřejnosti, za účast v soutěžích, atd.)
Kritéria pro udělení pochval ŘŠ:
- za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy
- záslužný nebo statečný čin
- za dlouhodobou úspěšnou práci (žák dlouhodobě splňuje více kritérií uvedených pro
pochvalu třídního učitele)
- vynikající a mimořádná reprezentace školy

7. Udělení pochvaly nebo jiného ocenění nebo uložení výchovného opatření sdělí škola
(třídní učitel, ředitel školy) i s jednoznačnými důvody prokazatelným způsobem žákovi a
jeho zákonnému zástupci. Udělení pochvaly ŘŠ nebo uložení výchovného opatření
se zaznamená do dokumentace školy.

18. Hodnocení žáků na vysvědčení
1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat
žákovi výpis z vysvědčení.
2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm
(dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů.
3. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení
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.
4. U žáka s SVP rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti
zákonného zástupce žáka.
5. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost
jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Zároveň určí
náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná
výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího
praktického lékaře nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu
může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.
6. Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním pololetí nebo ve druhém
pololetí hodnotit ani v náhradním termínu, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo
„nehodnocen(a)“
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19. Stupně hodnocení a klasifikace
1. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace
hodnotí na vysvědčení stupni:
a) 1 – velmi dobré
b) 2 – uspokojivé
c) 3 – neuspokojivé
2. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech
stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí
na vysvědčení stupni prospěchu:
a) 1 – výborný
b) 2 – chvalitebný
c) 3 – dobrý
d) 4 – dostatečný
e) 5 – nedostatečný
f) Uvolněn - jestliže je žák z výuky některého předmětu v 1. nebo 2. pololetí uvolněn
g) Nehodnocen – není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu
3. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech
stanovených 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.
4. Při hodnocení podle odstavce 3 jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole
a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka,
které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních
osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím
a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka
a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.
5. Při hodnocení žáka podle odstavců 1 a 2 se na prvním stupni použije pro zápis stupně
hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení podle
odstavců 1 a 2.

20. Klasifikace chování
1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě
vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě.

25

2. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování, která stanoví školní řád,
během klasifikačního období.
3. Kritéria pro jednotlivé stupně chování jsou následující:
a) Stupeň 1 - velmi dobré
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení školního
řádu. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování
a k utváření pracovních podmínek pro vyučování. Méně závažných přestupků
se dopouští naprosto ojediněle.
b) Stupeň 2 - uspokojivé
Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo školnímu řádu nebo
se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního
učitele (popř. ředitele školy) dopouští dalších přestupků, narušuje činnost kolektivu
nebo se dopouští poklesků v mravním chování. Je přístupný výchovnému působení,
má snahu o zlepšení. Má za klasifikační období neomluvenou absenci v rozpětí
stanoveném školním řádem.
c) Stupeň 3 - neuspokojivé
Chování žáka ve škole je v rozporu s pravidly chování stanovenými školním řádem.
Zpravidla se přes důtku ředitele školy dále dopouští takových závažných provinění, že
je jimi vážně ohrožena jeho vlastní výchova i vzdělávání nebo výchova a vzdělávání
ostatních žáků. Jeho chování ohrožuje bezpečnost žáků nebo pracovníků školy.
Záměrně narušuje činnost kolektivu. Neprojevuje snahu o nápravu, výchovná opatření
jsou neúčinná. Má za klasifikační období neomluvenou absenci v rozpětí stanoveném
školním řádem.
21. Celkové hodnocení žáka
1. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a) prospěl(-a) s vyznamenáním
b) prospěl(-a)
c) neprospěl(-a)
d) nehodnocen(-a)
2. 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; v případě použití slovního hodnocení nebo
kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení
žáků podle §14 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění,
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 nebo není-li z něho
hodnocen na konci druhého pololetí,
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d) nehodnocen(-a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů
stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.
3. Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku,
úroveň znalosti českého jazyka se podle §15 odstavce 6 vyhlášky 48/2005 Sb. považuje za
závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků ze
vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura určeného Rámcovým
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání je možné použít slovní hodnocení.

22. Slovní hodnocení
1. Používá se v průběhu školního roku jako součást průběžného informativního hodnocení
pro žáka i zákonné zástupce. Slovní hodnocení lze také použít na vysvědčení, je-li u žáka
diagnostikována porucha učení a požádá-li o tento způsob hodnocení zákonný zástupce.
2. K hodnocení na vysvědčení se používají zejména tyto formulace a hodnotící škála:
a) je pohotový, bystrý, vyjadřuje se výstižně a přesně, je aktivní, učí se svědomitě
a se zájmem, bezpečně ovládá základní učivo daného ročníku, projevuje zájem o daný
předmět, samostatně si rozšiřuje vědomostní obzor
b) uvažuje celkem samostatně, vyjadřuje se výstižně, při aplikaci osvojeného učiva
se dopouští jen menších (drobných) chyb, učí se svědomitě, zájem o předmět
je kolísavý
c) je méně samostatný v myšlení, vyjadřuje se ne dost přesně, zvládá základní učivo
daného ročníku s drobnými nedostatky, které odstraňuje s pomocí učitele, neprojevuje
větší zájem o předmět
d) je nesamostatný v myšlení, vyjadřuje se se značnými obtížemi, při zvládání základního
učiva se dopouští podstatných chyb, které nesnadno překonává, má malý zájem
o učení, potřebuje stálé podněty
e) je nesamostatný v myšlení, své myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi, dělá
podstatné chyby v základním učivu, které nesnadno překonává, potřebuje časté vedení
a pomoc učitele, má malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
f) jeho samostatnost myšlení je velmi omezena, není schopen vyjádřit samostatně bez
pomoci učitele své myšlenky, základní učivo nezvládá a praktické úkoly nedokáže
splnit ani za pomoci učitele, nemá zájem o učení

23. Zásady

pro stanovení celkového hodnocení žáka v případě
použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení
a klasifikace
Prospěch
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1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný

Ovládnutí učiva předepsaného osnovami
Ovládá bezpečně
Ovládá
V podstatě ovládá
Ovládá se značnými mezerami
Neovládá

1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný

Úroveň myšlení
Pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti
Uvažuje celkem samostatně
Menší samostatnost v myšlení
Nesamostatné myšlení
Odpovídá nesprávně i na návodné otázky

1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný

Úroveň vyjadřování
Výstižné a poměrně přesné
Celkem výstižné
Myšlenky vyjadřuje ne dost přesně
Myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi
I na návodné otázky odpovídá nesprávně

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští
1 – výborný
Užívá vědomostí a dovedností spolehlivě a uvědoměle,
pracuje samostatně, přesně a s jistotou
2 – chvalitebný
Dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů,
dopouští se jen menších chyb
3 – dobrý
Řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno
překonává potíže a odstraňuje chyby
4 – dostatečný
Dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
5 – nedostatečný
Praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný

Píle a zájem o učení
Aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
Učí se svědomitě
K učení a práci nepotřebuje větších podnětů
Malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
Pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

24. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků (autoevaluace)
1. Kromě forem hodnocení práce žáků ze strany pedagogických pracovníků mají žáci
možnost používat také formy sebehodnocení. Škola jim pro tyto formy vytváří
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odpovídající podmínky. Tím je zajišťována také zpětná vazba objektivity hodnocení
ze strany školy jako vzdělávací instituce.
Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, prostřednictvím něhož se posiluje
sebeúcta, sebevědomí žáků a pocit zodpovědnosti za dosahované školní výsledky. Při
školní práci vedeme žáky k tomu, aby komentovali svoje výkony a výsledky, protože
známky nejsou jediným zdrojem motivace.
Sebehodnocení žáka je dle uvážení učitele možné provádět průběžně nebo celkově (např.
čtvrtletně). Je možné využít jak ústní, tak písemný způsob sebehodnocení.
• Při písemné formě sebehodnocení se žák snaží popsat např.:
- co se mně daří, v čem jsem dobrý
- co mne zajímá/co dělám rád
- co mi příliš nejde
- jak to mohu zlepšit
- v čem jsem se zlepšil(-a)
- jak se umím vyjadřovat, jak komunikuji se spolužáky
- jak pracuji ve skupině, jak hodnotím ostatní
- jak hodnotím své chování, co bych měl případně změnit, …
• Při ústní zkoušce, tj. průběžném sebehodnocení:
- jak jsem se vyjadřoval(-a)/ jak jsem komunikoval(-a) s učitelem
- rozuměl(-a) jsem danému úkolu, otázce, problému
- vysvětlit zadaný problém, vyřešit úkol, odpovědět na otázku, … jsem zvládl(-a)
zcela, částečně, vůbec
- jak mi pomohla domácí příprava
- mé znalosti proto odpovídají známce ………………..
2. Škola může nabídnout vedle možnosti srovnávacích objektivizovaných testů (SCIO
apod.), které jsou jednoznačně formami vnější srovnávací evaluace, také možnost
využívání softwarových produktů (Terasoft, Didakta aj.), které umožní bez jakéhokoli
zásahu pedagoga ověření stupně dosažených znalostí, dovedností atd.
3. Žák by měl být veden k tomu, aby byl schopen posoudit úroveň následujících kompetencí
(vč. kompetencí sociálních):
a) schopnost přímé aplikace získaných kompetencí v praxi
b) schopnost orientace v daném problému s využitím získaných vědomostí, znalostí,
dovedností
c) schopnost žáka prosadit se v třídním kolektivu při řešení týmového úkolu
d) schopnost samostatné prezentace svých znalostí formou otevřených mluvních cvičení,
psaných textů ve formě úvah, zamyšlení se aj.
e) schopnost výběru – pochopení významu jednotlivých částí rozsáhlejších testovacích
souborů, selekce nepodstatných částí a schopnost řešení dominantních část úloh
f) schopnost změny své sociální role v kolektivu vrstevníků
g) schopnost využívání mezipředmětových vazeb
h) schopnost aplikovat etické principy v praxi
i) schopnost pochopení rovnováhy práv a povinností
j) pochopení své role v kolektivu
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25. Postup

do vyššího ročníku, opakování ročníku, komisionální
zkoušky

1. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech
povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů
výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů,
z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy,
který již v rámci prvního 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.
2. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději
do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním
termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
3. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději
do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení
navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.
4. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo
druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně
dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele
školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel
školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení
žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.
5. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého
pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni
základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost
jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.
6. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého
pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce
opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů
uvedených v žádosti.
26. Komisionální zkoušky
1. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali
ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů
s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.
2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu
stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou
zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.
3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví,
neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín
opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák
zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.
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4. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky
a komisionálního přezkoušení podle §52 školského zákona na jiné základní škole.
Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.
5. Komisi pro komisionální přezkoušení (dále jen „přezkoušení“) jmenuje ředitel školy;
v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
6. Komise je tříčlenná a tvoří ji:
a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jí pověřený učitel, nebo v případě,
že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný
pedagogický pracovník školy,
b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen,
popřípadě jiný vyučující daného předmětu,
c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací
oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
7. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek
přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním
hodnocením podle §15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle §15 odst. 3 vyhlášky
č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky. Ředitel 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.
8. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
9. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné
žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující
komisi náhradní termín přezkoušení.
10. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním
vzdělávacím programem.
11. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

27. Klasifikace

žáka, který plnil povinnou školní docházku
v zahraniční škole

Škola se v tomto případě řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
1. Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole, koná zkoušku ve spádové
škole nebo jiné škole zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka,
nebo ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky
(dále jen „zkoušející škola“):
a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk
a literatura, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní
vzdělávání,
b) v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné
povahy vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět,
stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,
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c) na druhém stupni ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice
vzdělávacího oboru Dějepis a ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České
republice vzdělávacího oboru Zeměpis, stanovených Rámcovým vzdělávacím
programem pro základní vzdělávání.
2. Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, koná
zkoušku z každého předmětu uvedeného ve školním vzdělávacím programu zkoušející
školy.
3. Obsahem zkoušky je vzdělávací obsah za období, po které žák plnil povinnou školní
docházku podle odstavce 1 nebo 2. Konkrétní obsah a rozsah zkoušky stanoví ředitel
zkoušející školy v souladu se školním vzdělávacím programem zkoušející školy.
Se stanoveným obsahem a rozsahem zkoušky seznámí ředitel zkoušející školy
s dostatečným časovým předstihem zákonného zástupce žáka, nejpozději však
při stanovení termínu zkoušky.
4. Žák zkoušku podle odst. 1 písm. a), b) nebo c) nekoná, pokud je žákem zahraniční školy,
v jejímž vzdělávacím programu je v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy nebo na základě mezinárodních smluv zařazen vzdělávací obsah podle
odstavce 1 písm. a), b) nebo c) a žák je z tohoto vzdělávacího obsahu zahraniční školou
hodnocen v příslušném období na vysvědčení. V tomto případě ředitel spádové školy nebo
jiné školy zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, vysvědčení
žákovi za příslušné období nevydává.
5. Zkoušku lze konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však
za období dvou školních roků.
6. Zkouška je komisionální. Komisi jmenuje ředitel zkoušející školy.
7. Komise je tříčlenná a tvoří ji:
a) předseda, kterým je ředitel zkoušející školy, popřípadě jím pověřený učitel
b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen,
popřípadě jiný vyučující daného předmětu
c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací
oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání
8. Termín konání zkoušky dohodne ředitel zkoušející školy se zákonným zástupcem žáka
tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do dvou měsíců po skončení období, za které
se zkouška koná. Nedojde -li k dohodě mezi zákonným zástupcem žáka a ředitelem
zkoušející školy, stanoví termín zkoušky ředitel zkoušející školy. Není-li možné žáka
ze závažných důvodů v dohodnutém termínu přezkoušet, stanoví ředitel zkoušející školy
náhradní termín zkoušky tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do čtyř měsíců
po skončení období, za které se zkouška koná.
9. Před konáním zkoušky podle §18 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, předloží zákonný zástupce žáka
řediteli zkoušející školy vysvědčení žáka za příslušný ročník zahraniční školy a jeho
překlad do českého jazyka. Pokud toto vysvědčení neobsahuje jednoznačné vyjádření
o úspěšnosti ukončení příslušného ročníku základního vzdělávání nebo pololetí školního
roku, předloží zástupce žáka potvrzení zahraniční školy o úspěšnosti ukončení příslušného
ročníku základního vzdělávání nebo pololetí školního roku a jeho překlad do českého
jazyka. Pro stanovení stupně celkového hodnocení žáka devátého ročníku na konci
školního roku je rozhodný výsledek zkoušky a vyjádření zahraniční školy, že žák úspěšně
ukončil devátý ročník základního vzdělávání. V případě pochybností o správnosti
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překladu je ředitel zkoušející školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného
překladu.
10. O zkoušce se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
11. Výsledek zkoušky stanoví komise hlasováním. Výsledek zkoušky se vyjádří slovním
hodnocením podle §15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle §15 odst. 3 vyhlášky
č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky. Ředitel zkoušející školy sdělí výsledek zkoušky prokazatelným způsobem
žákovi a zákonnému zástupci žáka.
12. Po vykonání zkoušek podle §18 odst. 1 nebo 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním
vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, vydá ředitel
zkoušející školy žákovi vysvědčení. Na vysvědčení žák není hodnocen z chování.
Na vysvědčení se uvede text „Žák(-yně) plní povinnou školní docházku podle
§38 školského zákona“.
13. Celkové hodnocení žáka se stanoví obdobně podle §15 odst. 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb.,
o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
14. V případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky,
může požádat o přezkoušení podle §22 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
15. Vykonal-li žák zkoušku ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu
České republiky, zašle ředitel této školy řediteli spádové školy nebo jiné školy zapsané
ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, kopii vysvědčení a výpis
z dokumentace školy s údaji o žákovi.
16. Žáka, který plnil povinnou školní docházku v zahraniční škole a pokračuje v plnění
povinné školní docházky ve spádové škole nebo jiné škole zapsané ve školském rejstříku,
kterou zvolil zákonný zástupce žáka, zařadí ředitel této školy do příslušného ročníku podle
výsledků zkoušek podle §18 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, a na základě vyjádření
zahraniční školy o úspěšnosti ukončení příslušného ročníku základního vzdělávání.
17. Žáka, který plnil povinnou školní docházku ve škole zřízené při diplomatické misi nebo
konzulárním úřadu České republiky a pokračuje v plnění povinné školní docházky
ve spádové škole nebo jiné škole zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný
zástupce žáka, zařadí ředitel této školy do příslušného ročníku podle dosavadních
výsledků vzdělávání doložených vysvědčením.
18. Žáka, který plnil povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí
a pokračuje v plnění povinné školní docházky ve spádové škole nebo jiné škole zapsané
ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, zařadí ředitel této školy
do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek podle §18 odst. 2.
19. Žáka, na kterého se vztahuje povinná školní docházka a který nekonal zkoušky podle §18
odst. 1 a 2, zařazuje ředitel spádové školy nebo jiné školy zapsané ve školském rejstříku,
kterou zvolil zákonný zástupce žáka, do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho
dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka.
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28. Klasifikace při ukončení kurzu pro získání základního vzdělání
1. Obsah vzdělávání a obsah zkoušek na závěr kurzu stanoví škola v souladu s očekávanými
výstupy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
2. Na závěr kurzu koná žák zkoušky z předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem pro poslední ročník základního vzdělávání s výjimkou předmětů volitelných
a nepovinných.
3. Po úspěšném vykonání zkoušek nebo opravných zkoušek žák obdrží vysvědčení.
4. Konání zkoušek je možné i bez předchozího vzdělávání v denní nebo dálkové formě
vzdělávání v kurzu.
5. Žákovi, který byl v kurzu při zkouškách na závěr kurzu hodnocen z jednoho nebo více
předmětů stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,
umožní ředitel školy vykonání opravné zkoušky. Opravná zkouška je komisionální a koná
se:
a) do dvou měsíců od poslední zkoušky na závěr kurzu, jestliže byl žák hodnocen
stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením
nejvýše ze dvou předmětů
b) nejdříve za půl roku od poslední zkoušky na závěr kurzu, jestliže byl žák hodnocen
stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením z více
než dvou předmětů

29. Platnost a zrušovací ustanovení
Tento klasifikační řád vstupuje v platnost dne 1. 9. 2020.

……………………………
Mgr. Ondřej Dostalík
ředitel ZŠ a MŠ Kanice
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ŽÁKOVSKÝ ŠKOLNÍ ŘÁD
(Příloha II Školního řádu ZŠ Kanice ze dne 1. 9. 2020)
1) Jsme rádi, že jsi žákem ZŠ Kanice, kterou sis vybral
K docházce na Základní školu Kanice ses se svými zákonnými zástupci rozhodl svobodně
s vědomím práva vybrat si školu, kde chceš získat základní vzdělání. Z toho plyne, že sis
svobodně zvolil dodržovat povinnosti a využívat podmínek pro práci ve škole.

2) Jsi osobností, která chce být spravedlivým partnerem ostatním
Respektujeme, že jsi jedinečnou osobností, ale stejně tak respektuj i ty své spolužáky
a učitele. Chceme, aby mezi tebou, spolužáky a učiteli byl partnerský vztah, podložený
vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

3) Aktivně se zúčastňuj školní práce
Vzdělání v naší škole dosáhneš aktivním zapojením do výuky, samostatným přemýšlením
a vlastní snahou. Nejsi pasivním polykačem informací a dat, ale aktivním spoluhráčem
ve vyučování. Pak uvidíš, že do školy budeš chodit rád.

4) Žádné dveře ve škole ti nezůstanou uzamčeny; využívej vybavení školy
Máš právo využívat veškeré místnosti určené k výuce, materiální vybavení školy a další
dostupné prostředky, které škola vlastní ke vzdělávání dětí. Vše můžeš využívat s vědomím
dospělého pracovníka školy. Zodpovídáš však za ztrátu, zničení nebo poškození půjčené
a tebou využívané školní pomůcky. Využívej zejména keramickou dílnu, učebnu výpočetní
techniky, školní hřiště… Při návštěvách dodržuj řád jednotlivých místností či hřiště.

5) Dodržuj školní pravidla
Ve škole i na veřejnosti se chováš tak, abys svým jednáním nepoškozoval dobré jméno
svých zákonných zástupců ani školy. Tvé chování, chování tvých zákonných zástupců
a pracovníků školy jsou výsledkem vzájemné dohody. Všichni usilují o dodržování
základních společenských pravidel:
Vstoupil jsi - pozdrav.
Odcházíš - rozluč se.
Chceš-li - řekni prosím.
Dostaneš-li - řekni děkuji.
Používej i ostatní "kouzelná" slova, která k sobě lidi přibližují, vulgární výrazy do Tvých úst
nepatří.
Neskákej nikomu do řeči, každý má právo vyjádřit svůj názor.
Nikomu neubližuj - jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu.
Nenič - každá věc, která Ti posloužila, poslouží i druhým.

Netrap se - všechny dveře jsou zde otevřené, proto se přijď rozdělit o každou bolest i radost.
Mluv pravdu - lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří.
Važ si sám sebe i druhých - v životě je důležité znát cenu svoji i druhých.
Nečiň jiným to, co nechceš, aby bylo činěno tobě!
Neboj se překonávat překážky, neboj se neúspěchu.

6) Chraň svoji školu i své věci
Společně s pracovníky školy udržuješ pořádek a čistotu ve škole, v budově školy
se přezouváš, zacházíš opatrně s učebnicemi, školními potřebami a pomůckami. Poškodíš-li
svévolně majetek školy, žáků, učitelů či jiných osob, zajistí tvoji zákonní zástupci nápravu uvedení do původního stavu. Bezdůvodně nenos do školy peníze a cenné předměty! Místo
pro bezpečné uložení cenných věcí (mobilní telefony, velké peněžní částky…) máš v ředitelně
školy a žáci II. stupně školy při hodinách TV v kabinetu TV. V případě, že cennosti neuložíš
do bezpečí, jsi sám zodpovědný za případnou ztrátu. Ztrátu věcí neprodleně ohlásíš učiteli
nebo v ředitelně školy.

7) Jsi svobodný žák, který se rozhoduje
Máš právo na odpočinek - relaxaci a volný čas - na hru, na svobodnou účast na akcích
školy. Za pěkného počasí máš právo trávit odpočinek také na školním hřišti a školním parku.

8) Škola je tvá povinnost a má svůj řád, který musíš dodržovat
Chodíš do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastníš se činností, které ředitel
školy vyhlásí jako povinné. Docházka do nepovinných předmětů, zájmových kroužků a školní
družiny je pro přihlášené žáky povinná. Přicházíš do školy nejméně 10 minut před zahájením
školního dne a nejpozději 5 minut před zahájením vyučování jsi na svém místě ve třídě.
Oděvy a obuv si odkládáš v šatnách. Šatnu své třídy zamykej, tím předcházíš ztrátám.
Na schodišti chodíš zásadně vpravo. Odchod a příchod na mimoškolní akce organizuje
doprovázející učitel. Škola je během svého dopoledního provozu uzamčena. Příchod do školy
v tuto dobu je možný hlavním vchodem – zvonky do ředitelny a jídelny. Budova se otevírá
a uzavírá dle samostatného rozpisu. Ve škole se přezouváš do hygienicky vhodné obuvi a do
tělocvičny pouze v čisté sportovní obuvi pro vnitřní použití s nebarvící podrážkou.

9) Ve škole a na školních akcích za tebe zodpovídáme; pomoz nám!
V době vyučování, činnosti školní družiny a kroužků odcházíš jen se souhlasem
pedagogického pracovníka - neopouštíš svévolně školní budovu nebo třídu ani akce pořádané
mimo areál školy. Pokud třídní učitel svolá třídnickou hodinu v době mimo vyučování,
zúčastníš se jí.

10) I vyučování má svá pravidla k dodržování - máš právo na kvalitní
vzdělávání!
Vyučování na celé škole může také probíhat v projektech, blocích, etapách a podobně.
Začátek hodin určuje zvonění, délku vyučovací jednotky určuje učitel. Po zazvonění jsi na
určeném místě (např. podle zasedacího pořádku) a máš připraveny všechny potřebné věci
k vyučování. Jestliže ses nemohl z vážných důvodů připravit na vyučování, nebo jsi nebyl
přítomen v minulé hodině, omluvíš se na začátku vyučovací hodiny. Nedostaví-li se vyučující
5 minut po zahájení hodiny do třídy, oznámí toto určený žák ve sborovně nebo v ředitelně
školy. Při vyučování zachováváš klid, aktivně se účastníš práce v hodině a udržuješ své
pracovní místo v pořádku a čistotě. Do třídy, která není připravena na vyučování, nevstupuješ.
Máš právo na kvalitní vzdělávání. Po skončení vyučování ve třídě máš se spolužáky za
povinnost uklidit místnost, ve které jste se učili. Zadané úkoly si zapisuješ. Učitel má právo
změnit začátek a délku vyučovací jednotky, přičemž musí dbát na hygienické potřeby žáků a
jejich právo na relaxaci.

11) Starej se o své školní dokumenty
Pravidelně nosíš do školy žákovskou knížku*, kterou předkládáš na vyzvání vyučujícímu.
Žákovskou knížku* udržuješ v pořádku. Ztrátu žákovské knížky* neprodleně oznámíš
třídnímu učiteli, zajistíš si vystavení duplikátu u vedení školy včetně doplnění klasifikace od
všech vyučujících.

12) Školní jídelna je tu pro tebe
Máš právo na polední přestávky, při kterých se můžeš stravovat ve školní jídelně. Právo
stravovat se ve školní jídelně má ten, kdo má se školou podepsanou smlouvu o stravování
a tuto smlouvu dodržuje. Na oběd odcházíš v doprovodu učitele. Ve školní jídelně se řídíš
pokyny dozírajících učitelů. V jídelně dodržuješ pravidla stolování. Při nevhodném chování
můžeš být z jídelny vykázán, ale nárok na zaplacený oběd neztrácíš.

13) Využívej školní demokracii ve škole i ve třídě
Ve škole pracuje žákovská rada jako další součást vlivu žáků na dění ve škole. Své
zástupce do rady vysílají jednotlivé třídy. O činnost v radě mohou projevit zájem i jednotlivci.
Žákovská rada je orgánem žáků, který umožňuje demokratickou cestou hledat a nalézat
nejvhodnější řešení jejich problémů, uspokojování jejich potřeb a zájmů a který garantuje
realizaci nalezených řešení. Žákovská rada spolupracuje zejména s ředitelem školy a její
činnost je koordinována pověřeným pedagogickým pracovníkem školy. Žáci
se prostřednictvím žákovské rady mohou obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím,
že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními tohoto
samosprávního orgánu zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit. V každé třídě si žáci zvolí
třídní samosprávu, která mimo jiné plní určené služby ve třídě. Například: šatnáři zajišťují
včasné odemknutí a zamknutí šaten. Podle potřeby se pro organizaci chodu školy zřizují
i další služby.

14) Nezapomeň dát o sobě vědět
Nepřítomné žáky hlásí vyučujícímu na začátku každé hodiny služba zodpovědná za třídní
knihu. Pokud budeš svoji nepřítomnost znát předem, požádají o tvé uvolnění z vyučování
zákonní zástupci. Povolení jednodenní až pětidenní absence uděluje třídní učitel, o povolení
delší absence je nutno žádat ředitele školy písemně (s vyjádřením třídního učitele). Uvolnění
z jednotlivých hodin poskytnou třídní učitelé na písemnou žádost zákonných zástupců.
Odcházíš ze školní budovy se souhlasem třídního učitele. Tvou nepřítomnost omlouvají Tví
zákonní zástupci osobně nebo písemně do 3 dnů od začátku absence a po ukončení opět
písemně v žákovské knížce*. Třídní učitel má právo vyžádat si od zákonných zástupců žáka
doložení nepřítomnosti.
*ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA – v současné době používá ZŠ Kanice dvě formy žákovských
knížek – sešitovou 1. – 2. ročník a elektronickou 3. – 9. ročník. V textu Školního řádu bude
dále uváděno jen žákovská knížka, přičemž je zřejmé, že informační sdělení budou prováděna
odpovídajícím způsobem. Pokud to bude nutné, zvolí učitel jinou písemnou formu
komunikace se zákonnými zástupci tak, aby mohl obdržet prokazatelný doklad o tom, že byli
s danou informací seznámeni.

15) Dbej o bezpečnost a předcházej úrazům; STOP návykovým látkám!
Šetříš zařízení školy a neprodleně hlásíš zaměstnanci školy zjištěné poškození nebo
zničení věcí, které jsou majetkem školy, závady na osvětlení, vodovodním rozvod
a elektroinstalaci. Bez svolení učitele nemanipuluješ s audiovizuálními a dalšími pomůckami
ve třídě a učebnách. Řídíš se řády učeben. Před akcemi mimo školu a před zahájením
odborného vyučování budeš poučen o bezpečnosti a hygieně. Při odborné výuce zachováš
vždy příslušné bezpečnostní předpisy. Při pobytu ve škole se chovej tak, abys neohrozil zdraví
svoje ani svých spolužáků či jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde, ihned
ohlas zaměstnanci školy. Do školy nesmíš přinášet, nabízet či zde užívat návykové látky, a to
jak v areálu školy, tak mimo něj na školních akcích.

16) Dodržuj školní řád
Vážné porušení tohoto řádu ze strany žáka je důvodem pro kázeňské opatření, svolání
výchovné komise se zákonnými zástupci žáka a případně zahájení jednání o jeho další školní
docházce se zákonnými zástupci nebo s institucemi, ke kterým má škola oznamovací
povinnost.
Tato pravidla jsou platná pro žáky Základní školy Kanice.
Rekapitulace školního žákovského řádu:
1) Jsme rádi, že jsi žákem ZŠ Kanice, kterou sis vybral
2) Jsi osobností, která chce být spravedlivým partnerem ostatním

3) Aktivně se zúčastňuj školní práce
4) Žádné dveře ve škole ti nezůstanou uzamčeny; využívej vybavení školy
5) Dodržuj školní pravidla:
Vstoupil jsi - pozdrav. Odcházíš - rozluč se.
Chceš-li - řekni prosím.
Dostaneš-li - řekni děkuji.
Používej i ostatní "kouzelná" slova, která k sobě lidi přibližují, vulgární výrazy do tvých
úst nepatří.
Neskákej nikomu do řeči, každý má právo vyjádřit svůj názor.
Nikomu neubližuj - jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu.
Nenič - každá věc, která Ti posloužila, poslouží i druhým.
Netrap se - všechny dveře jsou zde otevřené, proto se přijď rozdělit o každou bolest i
radost.
Mluv pravdu - lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří.
Važ si sám sebe i druhých - v životě je důležité znát cenu svou i druhých.
Nečiň jiným to, co nechceš, aby bylo činěno tobě!
Neboj se překonávat překážky, neboj se neúspěchu.
6) Chraň svou školu i své věci
7) Jsi svobodný žák, který se rozhoduje
8) Škola je tvá povinnost a má svůj řád, který musíš dodržovat
9) Ve škole a na školních akcích za tebe zodpovídáme; pomoz nám!
10) I vyučování má svá pravidla k dodržování - máš právo na kvalitní vzdělávání!
11) Starej se o své školní dokumenty
12) Školní jídelna je tu pro tebe
13) Využívej školní demokracie ve škole i ve třídě
14) Nezapomeň dát o sobě vědět
15) Dbej o bezpečnost a předcházej úrazům; STOP návykovým látkám!
16) Dodržuj školní řád

AREÁL ZŠ KANICE
(Příloha III Školního řádu ZŠ Kanice)

