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ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 
 

část:  2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY, revize 1 

Č.j.:  / 2015 

Vypracoval:  Mgr. Miroslava Adamcová, ředitel školy 

Schválil:  Mgr. Miroslava Adamcová, ředitel školy 

Pedagogická rada projednala dne  25.8. 2015 

Školská rada projednala dne:  25.8.2015 

Směrnice nabývá platnosti ode dne:  25.8. 2015 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:  25. 8. 2015 

Směrnice prošla revizí a tato nabývá 

účinnosti   20. 4. 2016 

Školská rada projednala revizi   19. 4. 2016 

Pedagogická rada projednala   20. 4. 2016 

Směrnice byla zveřejněna zákonným 

zástupcům a žákům   7. 5. 2016 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 
tohoto předpisu.   

 

 

Obecná ustanovení 
 
 
Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako 
statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy 
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I. 
 

Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 
a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky 

školy 
 
 
 
 
A. PRÁVA ŽÁKŮ ZŠ A MŠ HEŘMÁNEK 

 

1. Žáci mají právo: 
a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,  

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,  

c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí,   
d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, 
pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy 
je povinen stanovisky a vyjádřením těchto samosprávních orgánů zabývat,   
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) na informace a poradenskou pomoc školy (nebo školského poradenského 
zařízení) v záležitostech týkajících se vzdělávání dle zákona, 

 

1.1 Žáci mají dále právo na: 
g) na respekt a úctu a přátelské zacházení ze strany učitelů a pomoc při vytváření prostředí 

respektu a úcty pro druhé   
h) na zabezpečení, přístup k informacím, které podporují jeho duchovní, duševní, morální a 
sociální rozvoj, právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a 
nevhodným způsobem ovlivňují jeho morálku.  
i) na vyjádření vlastního názoru ve věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat 
vhodnou a přiměřenou formou s úctou a respektem, která odpovídá zásadám slušnosti a dobrého 
občanského soužití. Žák má právo sdělit svůj názor třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím, 
výchovnému poradci, řediteli školy nebo jeho zástupcům. Jeho názorům musí být dána náležitá 
váha. Žák může také využít k vyslovení svého názoru nebo připomínky kontaktní formulář na  
www.prorodinu.cz   
j) na ochranu před projevy diskriminace, fyzickým a nebo psychickým násilím a před 
sociálně patologickými jevy.   
k) na poskytnutí přiměřené pomoci v případě, že se dostane do nesnází  

l) na pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu a nebo potřebuje doplnit své znalosti, 

na přiměřenou formu motivace a podpory při učení    
m) na zvláštní péči v odůvodněných případech (v případě onemocnění, zdravotního postižení i 
v případě mimořádných schopností a talentu). Rozsah takové péče řeší škola ve spolupráci se 
zákonnými zástupci v rámci individuálního přístupu k dítěti a individuálního plánu přístupu  
k dítěti,  

n) na práci ve zdravém životním prostředí  

o) na ochranu před všemi formami zneužívání a před kontaktem s drogami 

p) na jasnou informaci o pravidlech a pomoc při jejich dodržování   
 
 
 

http://www.prorodinu.cz/
http://www.prorodinu.cz/
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B. PRÁVA RODIČŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ ŽS a MŠ HEŘMÁNEK 

 

2. Rodiče mají právo především na: 
a) svobodnou volbu školy pro své dítě  

b) informace o průběhu a vzdělávání (vyučování) dítěte ve škole  

c) informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím  

d) nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy,   
e) právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 
14 školského zákona   
f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení 
v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona,   
f) 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, a na poradenskou pomoc školy a školského 
poradenského zařízení,   
g) volit a být voleni do školské rady,  

h) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka,  

i) požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka nebo přezkoumání výsledků 

hodnocení žáka 
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C. POVINNOSTI ŽÁKŮ ZŠ 
HEŘMÁNEK PRAHA 

 

3. Žáci školy Heřmánek Praha jsou povinni: 
a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,   
b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví 
a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,   
c) plnit pokyny zaměstnanců školy a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a 
školním nebo vnitřním řádem.  
 

 

3.1 Žáci školy Heřmánek Praha dále:  
d) dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo školu. Při každém svém počínání 
mají na paměti nebezpečí úrazu. Jsou povinni chránit si své zdraví, zdraví svých spolužáků a 
pracovníků školy.   
e) dodržují zásady slušného chování ve škole i mimo školu. Zdraví učitele, ředitele,   
zaměstnance školy a jiné dospělé osoby pozdravem „dobrý den“. Učitele oslovují paní, slečno 
učitelko, pane učiteli, nebo v kombinaci pane učiteli jméno a nebo pane učiteli přijmení  
f) do školy vstupují určeným vchodem, ten také používají k odchodu. O přestávkách a v době 
vyučování je zakázáno opouštět budovu školy bez souhlasu učitele. O hlavní   
přestávce žáci pobývají ve škole či v areálu školy, dle rozhodnutí dohledu. Škola více preferuje 
venkovní pobyt žáků.  
g) po vstupu do školy se žáci přezouvají v šatnách do vhodných přezůvek, kde také   
odloží svrchní oblečení. Do tělocvičny se přezouvají do vhodné sportovní obuvi. Při odchodu ze 
školy si nechávají v šatnách pouze přezůvky uložené v sáčcích.  
h) do tělocvičny, školní dílny a odborných učeben přecházejí a vstupují ukázněně s vyučujícím, 
v případě zájmových činností jen se svým vedoucím.   
i) se aktivně účastní vyučování a nenarušují průběh vyučovacích hodin. Každý žák je 
zodpovědný za své chování a studijní výsledky.   
j) v šatnách jsou žáci jen po nezbytně nutnou dobu, o polední přestávce nesmějí v šatně pobývat.   
k) do školy žáci nesmí nosit věci, které by mohly způsobit úraz, ohrozit zdraví nebo   
ohrožovat mravní výchovu žáků. Nesmí také nosit cenné předměty, které nepotřebují k výuce, a 
větší obnosy peněz.  
l) pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě ohlásí tuto skutečnost vyučujícímu nebo učiteli, 
který vykonává dozor, a také třídnímu učiteli.   
m) při vyučovacích hodinách nesmějí mít žáci zapnuté mobilní telefony. Vhodnost přinášení 
mobilních telefonů žáky do školy zváží pečlivě každý zákonný zástupce společně s dítětem. 
Mobilní telefon je osobní věc žáka, proto je uložen o hodině   
v aktovce žáka. O přestávkách má žák mobilní telefon také v aktovce nebo u sebe (v kapse, ruce, 
zavěšen na opasku atd.).   
n) v době školního vyučování je žákům školy zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání 
návykových látek, stejně jako pití alkoholických nápojů a kouření.   
o) ve škole i mimo školu dodržují žáci pravidla slušného chování, dbají na dobré občanské 
soužití.   
p) žák pomáhá slabším a hendikepovaným spolužákům, případně  

dalším občanům. 

q) žáci dodržují pracovní řády odborných učeben, školní jídelny, tělocvičny a bazénu.  

r) žáci nosí učební pomůcky, učebnice a sešity řádně obalené.  
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D. POVINNOSTI RODIČŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ / ZLETILÝCH ŽÁKŮ 

 

4. Rodiče jsou povinni:  
a) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo 
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,včetně změny 
právních situací žáka   
b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými 
školním řádem,  
c) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou 
podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích. 

 

5. Rodiče / zákonní zástupci žáků jsou dále povinni: 
d) zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,   
e) na vyzvání ředitele školy nebo škol. zařízení se osobně zúčastnit projednávání závažných 
otázek týkajících se vzdělávání žáka,   
f) nahlásit nepřítomnost žáka první den jeho nepřítomnosti, pomocí webového formuláře a nebo 
emailové zprávy na adresu školy. Rodič je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve 
vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky pro 
uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád 
následovně.   
Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy 
rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu 
učiteli – při uvolnění na více hodin.  
g) rodiče jsou zodpovědni za řádné odhlašování a přihlašování obědů ve školní jídleně 
ch)rodiče řádné platí domluvené služby škole 
i)rodiče podporují svoje děti ve vzdělávání, vytvářejí atmosféru očkávání a aktivně spolupracují 
se školou  
f) respektovat organizační a provozní nastavení školy  
g) rodiče respektují školu, jako celek a tým 
ch)účastnit se tripartitních třídních schůzek 2 xdo roka na 1. stupni, 3 x do roka na druhém stupni 
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II. 

Provoz a vnitřní režim školy 

 

A1. Režim činnosti ve škole  
1. Vyučování v ZŠ začíná v 9.00 hodin každý pracovní den. Žáci do základní školy přicházejí od 
8.40 do 9. 00. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek, 
které je přílohou tohoto řádu. S těmito údaji byli rodiče seznámeni písemně prostřednictvím 
Příručky pro rodiče. Vyučovací hodina trvá obvykle 45 minut. V souladu s časovou dotací je 
možné slučovat vyučovací hodiny do vyučovacích bloků, v době trvání 60 minut. Rámcový 
vzdělávací program školy může pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami stanovit 
odlišnou délku vyučovací hodiny. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a 
spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům. 

 
2. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou 5 nebo 10 minutové. Po druhé vyučovací hodině 
se zařazuje přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním 
trvá 45 minut  

 
3. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určených - v šatnách a 
ihned odcházejí do učeben. V šatnách se nezdržují a nevysedávají tam. V průběhu vyučování je 
žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího.  

 

 

4. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek 

pedagog pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním 

fyziologickým potřebám žáků. 

 
5. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými 
i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním 
úkonům.  

 

6. Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, lze dělit třídy na skupiny, 
vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy, počet skupin a 
počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle prostorových, 
personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s 
požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou 
náročnost předmětu.  

 
7. Škola (školské zařízení) při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při 
poskytování školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů 
a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických 
jevů.  

 
8. Škola Heřmánek Praha zajišťuje ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s 
ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům 
a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.  

 
9. Škola vede evidenci úrazů dětí, žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v školy, 



Heřmánek  Praha, základní škola  
K Cihelně 313/41, 190 15, Praha 9 
IČ: 04288939 
www.prorodinu.cz/skola, skola@prorodinu.cz 

 

8 
 

vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.  

 
10. O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu školy Heřmánek Praha. Velké 
přestávky jsou za příznivého počasí určeny k pobytu dětí mimo budovu školy.  

 
13. Provoz školy probíhá ve všedních dnech v budově Rajmonova. Hospodář/ka či sekretář/ka 
školy pracuje v kanceláři v budově Rajmonova, Praha 8. Její pracovní doba určená pro klienty je 
vyvěšena na viditelném místě.  

 
14. Po skončení odpoledního vyučování žáci školu ihned opustí. Na základní vyučování navazují 
nepovinné předměty, které jsou obsahem dohody mezi školou a rodiči.  

 
15. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména 
organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.  

 

16. Za pobyt žáka ve školní družině platí zástupci žáka poplatek. Výši úplaty stanoví ředitel 
školy ve směrnici pro činnost školní družiny a zveřejňuje na veřejně přístupném místě. Poplatek 
je splatný předem – žák může být zapsán do školní družiny až po úhradě poplatku. O snížení 
nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním, 
rozhoduje ředitel školy, podrobnosti jsou opět uvedeny ve směrnici pro činnost školní družiny.  

 

A2. Řád školní družiny pro žáky  
1) Vnitřní řád školní družiny (ŠD) vychází ze školního řádu ZŠ a plně ho respektuje. Jeho 
platnost je od 1.9.2015.  
Do té doby škola dobrovolně zajišťuje převedení žáků na oběd do jídelny, pod pedagogickým 
dohledem učitelky. Zde si rodiče přebírají svoje děti, obvykle ve 14.00 hodin. 
 

B. Režim při akcích mimo školu 

 
1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků školy Heřmánek Praha při akcích a vzdělávání mimo místo, 
kde se uskutečňuje vzdělávání zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - 
pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není 
pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.  

 

2. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo 
místo, kde se uskutečňuje vzdělávání stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným 
vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám 
žáků.  

 
3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu 
zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 10 žáků. Akce se považuje za 
schválenou uvedením v týdenním plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede 
ředitel školy jména doprovázejících osob.  

 

4. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro 
shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog 
bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. 
Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě 
a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující 
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pedagog nejméně 2 den předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky, 
nebo jinou písemnou informací.  

 

5. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly 
silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel 
žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy v přírodě 
platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v 
ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů 
pracovníků tohoto zařízení.  

 
6. Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast bezpečnosti a 
ochrany zdraví žáků:   

- směrnice pro školy v přírodě,   
- lyžařské výcvikové kurzy,  

- zahraniční výjezdy,  

- školní výlety.  

Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy. 

 
7. Součástí výuky je také výuka plavání ve dvou ročnících prvního stupně a lyžařský výcvik v 
sedmém ročníku. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, školy v 
přírodě, atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o 
tom dodají škole písemné lékařské potvrzení ne starší půl roku. 

 
8. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně 
klasifikace na vysvědčení. 
 
9. Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže 
a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. 
V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.  

 
10. U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže 
vyžaduje a je to dáno organizačním řádem soutěže, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků 
vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.  

 

C1. Docházka do školy 

 

1) Žáci jsou povinni účastnit se vyučování podle rozvrhu hodin. Na vyučovací 

hodiny přicházejí včas, aby si stačili připravit věci na vyučování. Za ideální příchod 

se považuje 15 minut před vyučováním, nejpozději 5 minut před vyučováním.   

 

2) Nepřítomnost žáka ve škole ze zdravotních a jiných vážných důvodů omlouvají zákonní 

zástupci dle bodu IV tohoto školního řádu. Předem známou nepřítomnost žáka je třeba sdělit 

před jejím započetím, aby bylo možno zajistit doplnění zameškaného učiva. Na základě žádosti 

zákonných zástupců může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování na 2 dny třídní 

učitel, na více dnů ředitel školy, ten na základě písemné žádosti. Rodiče omlouvají žáky 

elektronicky prostřednictvím webu www.prorodinu.cz  

3) Ve vyučovací době navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě.  
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C2. Docházka do školy – zásady omlouvání 

 
1) Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím Elektronického 
formuláře na skolenline  a zároveň telefonickou smskou .  
 
2) Při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně nebo 
telefonicky a sdělit mu příčinu absence dítěte.   
3) Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není   
nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky. Návštěvy lékařských zařízení je 
třeba, pokud možno, realizovat v době mimo vyučování.  
4) Po opětovném nástupu do školy žák neprodleně předloží omluvenku třídnímu učiteli. 
Omluvenku je potřeba poslat nejpozději do 3 dnů po skončení absence.   
5) Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, 

případně vyučujícímu další hodiny. Zákonný zástupce si žáka vyzvedává ve škole. Sám může žák 

odejít pouze na základě písemného souhlasu zákonného zástupce. Při zneužití písemného souhlasu 

škola nenese za žáka odpovědnost.  

 

D. Režim individuálního vzdělávání 

 
Ustanovení tohoto školního řádu se vztahují jen částečně na žáky na individuálním vzdělávání. 
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III. 
 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich 
ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy 

diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
 
1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek 
svůj ani jiných osob.  

 
2. Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není 
vykonáván dozor způsobilou osobou.  

 
3. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo 
budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru. 
Pedagogický dozor po ošetření žáka hlásí neprodleně úraz vedoucímu školního provozu, řediteli 
školy (smskou) a Ti následně informují rodiče.  

 
4. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením 
bez dozoru učitele.  
 

5. Při  výuce  v  tělocvičně,  dílnách,  na  pozemcích,  v laboratoři  zachovávají  žáci  specifické   
bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného 
předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a 
dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam 
do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před 
každými prázdninami. 

 

6. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci školy 
zajištěna kontrola přicházejících osob: při odchodu žáků domů z budovy ven pedagogové podle 
plánu dozorů. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit 
důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu 
školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů. 

 

7. Ve všech budovách a prostorách škol platí přísný zákaz - požívání   alkoholu - používání 

ponorných el. vařičů - ponechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně ve stolech, 

skříních ve třídě  i v kabinetech, ponechávat je ve škole přes noc. 

 
8. Šatny s odloženými svršky žáků jsou uzamčeny, klíče od šaten mají rodiče žáků. Třídní učitelé 
pak mají univerzální klíč od všech šatních systémů.  

 
9. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni 
přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro 
jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům a 
studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.  

 

10. Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává žáky, 
pokud jsou přihlášeni do školní družiny vychovatelkám školní družiny. Ostatní odvádí do šaten a 
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stravující se žáky pak do školní jídelny. Dozor v šatnách nad žáky odcházející z budovy  
 
vykonává pověřený dozírající pedagog.  

 
11. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, 
nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich   
povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a 
možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění 
žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák 
může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní 
učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, 
telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.  
Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz 
ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. 
Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o 
něm dověděl první. 

 
12. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru 
dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola 
odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, přestávek a 
stravování.  

 

13. Evidence úrazů   
a) Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad žáky 

dohled. Pokud byl úraz ohlášen dodatečně žákem nebo jeho zákonnými zástupci, záznam 
provádí opět zaměstnanec, během jehož dohledu k úrazu údajně došlo, nebo třídní učitel.   

b) V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, žáků a studentů (dále jen "úraz"), ke kterým 
došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a to nejpozději do 24 hodin od 
okamžiku, kdy se škola ( školské zařízení) o úrazu dozví.   

c) Při úrazech smrtelných a úrazech jejichž důsledkem byla nepřítomnost 2 dnů dítěte, žáka 
nebo studenta ve škole nebo školském zařízení, vyhotovuje škola obdobným postupem 
záznamy o úrazu na předepsaných formulářích (tvoří přílohu tohoto řádu školy). Pro účely 
školských předpisů se smrtelným úrazem rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo 
smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku 

úrazu. Záznam o jakémkoli úrazu, i evidovaném v knize úrazů se vyhotoví také na žádost 
zákonného zástupce žáka, zletilého žáka nebo zřizovatele, zdravotní pojišťovny žáka, 
příslušného inspektorátu České školní inspekce anebo místně příslušného útvaru Policie 
České republiky. Škola (školské zařízení) vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost 
žáka ve škole nebo školském zařízení, záznam, pokud je pravděpodobné, že žáku bude 
poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno 
vyhotovení záznamu o úrazu předá škola nebo školské zařízení zletilému žákovi, v případě 
nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci.   

d) Hlášení úrazu. O úrazu nezletilého žáka podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného 
odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci. Pokud nasvědčují zjištěné skutečnosti tomu, že v 
souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, 
podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru 
Policie České republiky. Dále o úrazu podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného  
odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola nebo školské zařízení pojištěno pro případ své 
odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků, pokud škola nebo školské zařízení 
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má takové pojištění sjednáno.  
e) Záznam o úrazu jehož důsledkem byla nepřítomnost, nebo pokud je pravděpodobné, že žáku 

bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, 
zasílá škola (školské zařízení) za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne 
následujícího měsíce - zdravotní pojišťovně žáka a příslušnému inspektorátu České školní 
inspekce.   

f) Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola (školské zařízení) navíc ještě místně příslušnému 
útvaru Policie České republiky a to do 5 pracovních dnů po podání hlášení podle předchozího 
odstavce.   

g) Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem 
evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu, podléhají režimu 
ochrany osobních údajů podle planých právních předpisů.  

h) Knihu úrazů a hlášení ČŠI má na starosti osoba pověřená BOZ a BOZP, která také je 
zodpovědná za elektronické odeslání hlášení na ČŠI.  

 

14. Obecná pravidla pro snižování bezpečnostních a zdraví ohrožujících rizik  
Žáci i všichni zaměstnanci a návštěvníci školy jsou v zájmu sebe i svého okolí povinni 
dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Zejména je zakázáno:  
a) kouřit v celém areálu školy  

b) pít, přechovávat,  předávat, prodávat a požívat alkoholické nápoje a  jiné návykové látky  

(OPL).  

 

Žákům je dále zakázáno: 
c) přechovávat jakékoli typy střelných, sečných a bodných zbraní, včetně kuličkových zbraní  

d) manipulovat svévolně s rizikovými chemickými látkami  

e) používat vlastní elektrické přístroje  

f) zasahovat do elektroinstalace, manipulovat s elektrickými přístroji  

g) donášet, příp. ponechávat bez dozoru cenné předměty a větší částky peněz   
h) vstupovat do školní budovy se skateboardy, koloběžkami a na kolečkových 
bruslích (příp. v jiné nevhodně upravené obuvi)   
i) otvírat okna ani s nimi jakkoliv manipulovat, větrat v době, kdy není v učebně   
přítomen vyučující (okno může být v nepřítomnosti učitele otevřeno pouze na 
ventilaci), případně sedět na okenních parapetech. 
j) telefonovat při hodinách či při průběhu školní družiny  

 

15. Ochrana před sociálně patologickými jevy  
a) Všichni pedagogičtí pracovníci průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z 
hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující 
včasné zachycení ohrožených žáků.   
b) Ředitel školy zajišťuje preventivní program školy, spolupráci s rodiči v oblasti prevence a 
informuje je o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Škola spolupracuje s dalšími 
institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže, především s místním úřadem MČ a 
neziskovými organizacemi.   
c) Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek   
v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitel školy 

využije všech možností daných mu příslušným zákonem 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 a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci.  
e) Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování a pod., 
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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 přísně zakázány a 
budou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží 
možnost kárného postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních 
informovat jejich zákonné zástupce, popř. další relevantní orgány (ČSSZ, PČR, ajiné).  
Vedení školy a pedagogičtí pracovníci v případě krizové situace vzniklé v souvislosti s 
odhalením šikany, zneužívání návykových látek či v případě výskytu jiného sociálně 
patologického jevu postupují dle vnitřních dokumentů a mimořádné porady s ředitelem školy.  
Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu 
stylu a preventivní výchova byla nedílnou součástí vyučování. 
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IV. 
 

Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení 
ze strany dětí a žáků 

 

1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků,učitelů či jiných 
osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Pokud byl vznik 
škody umožněn nedostatečným dozorem nad žákem, na náhradu škody od rodičů není právní 
nárok Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen 
Policii ČR, případně orgánům sociální péče.   
2. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. V nezbytném 
případě se postupuje dle hlavy I. bodu 14.   
3. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění 
svých věcí - uzamykání šaten, tříd.   
4. Žáci škola a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.   
5. Žákům základních škol a dětem zařazeným do přípravných tříd (§ 47) jsou bezplatně 

poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle školského zákona. Žáci prvního 

ročníku základního vzdělávání a děti zařazené do přípravných tříd tyto učebnice a učební texty 

nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit 

nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený 

majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku   
v řádném stavu.  

 

V. 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

  
Jsou uvedena v následující příloze školního řádu školy.  
  

VI. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen 
ředitel školy.   

2. Aktualizovaná směrnice nabývá účinnosti dnem: 1.12.2011. Podle § 30 školského zákona 
č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením v 
hale školy a na webových stránkách školy.   

3. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu, řád je pro ně zpřístupněn v hale 
školy či v kanceláři sekretářky a na webových stránkách školy  
 

 

V Praze 20. 4.  2016 

…………………………………………………………………. 
Mgr. Miroslava Adamcová 
ředitelka  
ZŠ Heřmánek Praha 
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Příloha č.1 Školního řádu:  

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
 

 
1.oddíl – Obecná ustanovení 
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků: 

 
(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. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem 
školské rady. Ve školním roce 2015/16 bylo rozhodnuto o slovním hodnocení žáků první třídy a 
deváté  třídy. V případě individuálního vzdělávání je možné vybrat si formu hodnocení známek 
či slovního hodnocení. Výběr provede zkoušející po konzultaci se vzdělavatelem.   
(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) 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, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku podle odstavce 6 věty třetí. 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 ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o 
přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, 
krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí 
komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v 
termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost 
na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.  
(5) V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování 
nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném 
předmětu ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka 
stanovených podle § 30 odst. 2. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo 
krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání 
žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. 
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Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.   
(6) 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. Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného 
zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných 
zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník.  

 

§ 53   
(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.   
(4) V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a 
komisionálního přezkoušení podle § 52 odst. 4 na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost 
krajského úřadu účastní školní inspektor.  

 
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 
školní docházky. 

 
(2) Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: 
a) jednoznačné,   
b) srozumitelné,   
c) srovnatelné s předem stanovenými 
kritérii, d) věcné,   
e) všestranné.  

 
(3) 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.  
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2. oddíl – Hodnocení žáka 

 
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 
školní docházky. 
§ 15   
(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 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.  

 
(3) 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.  

 

(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 3 se na prvním stupni použije pro zápis stupně 
hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení podle odstavců   
1 a 3.  

 
(6) Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:   
a)prospěl(a) s vyznamenáním, 
b)prospěl(a),  
c)neprospěl(a), 
d)nehodnocen(a). 
 

(7) Žák je hodnocen stupněm  
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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),   
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,   
d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených 
školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.  

 

(8) Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice 
povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou 
souvislost podle odstavců 2 a 4, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků ze 
vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura určeného Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po 
zahájení docházky do školy v České republice vždy považuje dosažená úroveň znalosti českého 
jazyka za závažnou souvislost podle odstavců 2 a 4, která ovlivňuje výkon žáka. 
 
 

 Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití 

slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace 

 

V případě použití slovního hodnocení je hodnocena kompetence žáka ve spojení se slovním  

hodnocením jeho kompetencí. Do hodnocení učitel vkládá další objektivní hodnocení 

kompetencí, případně podporující shrnutí či výzvu.  

Prospěch 

Ovládnutí učiva předepsaného osnovami 

1 – výborný ovládá bezpečně 

2 – chvalitebný ovládá 

3 – dobrý v podstatě ovládá 

4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 

5 - nedostatečný neovládá 

Úroveň myšlení 

1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti 

2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně 
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3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 

4 – dostatečný nesamostatné myšlení 

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

Úroveň vyjadřování 

1 – výborný výstižné a poměrně přesné 

2 – chvalitebný celkem výstižné 

3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 

4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 

5 - nedostatečný i na návodné otázky odpovídá nesprávně 

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští 

1 – výborný 
užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, 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 

Píle a zájem o učení 

1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 – chvalitebný učí se svědomitě 

3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 

4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 

Chování 

1 – velmi dobré 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. 

Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný 

výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 

2 - uspokojivé 

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu 

školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování 

nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných 

přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších 

přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a 

zdraví svoje nebo jiných osob. 
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3 - neuspokojivé 

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. 

Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, 

že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. 

Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. 

Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. 

 

 
 

3. oddíl - Zásady pro hodnocení na ZŠ Heřmánek: 
 
- dosahovat vysoké míry objektivity hodnocení  
 
- hodnocení provádět s dostatečnou četností a pravidelností, aby poskytovalo zpětnou vazbu 
žákovi, jeho zákonnému zástupci a učiteli  
 
- zajistit u hodnocení vypovídací hodnotu o žákově výkonu, jeho dovednostech nebo naopak 
rezervách  
 
- motivovat žáka hodnocením k dalšímu sebe rozvoji  
 
- hodnocení provádět s porozuměním (učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt 
vůči žákovi) a s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem a potřebám žáka  
 

V případě, že objektivnímu hodnocení výsledku vzdělávání žáka brání vysoká míra 
absence žáka v odučených hodinách a s tím související nedostatek podkladů pro hodnocení, je 
žák za uvedené období nehodnocen (další postup upravuje §52 odst. 2 a 3 školského zákona). Za 
vysokou se považuje míra absence 30% a více. Je v kompetenci vyučujícího daného předmětu 
posoudit individuální situaci každého žáka a zvolit v uvedeném případě odpovídající postup. 
 
 
 

Kritéria hodnocení žáka v předmětu: 
 
Při hodnocení práce žáka učitel přihlíží 
 
● ke školní práci – připravenosti, aktivnímu zapojení (hodnocení přístupu k výuce) 

 
● k měřitelným výsledkům – vyhodnotitelným výsledkům dílčích předmětových 
výstupů, ústního i písemného zkoušení  
 
● k hodnocení výstupů vedoucích k rozvíjení osobnosti žáka  
 
● k hodnocení zvládání rozvíjení předmětových dovedností  
 
● k domácí přípravě a její prezentaci ve škole  
 
● k žákovu sebehodnocení a jeho předmětovému portfoliu  
 
 
 

Na ZŠ Heřmánek se kombinuje více způsobů celkového hodnocení žáka: 
 



Heřmánek  Praha, základní škola  
K Cihelně 313/41, 190 15, Praha 9 
IČ: 04288939 
www.prorodinu.cz/skola, skola@prorodinu.cz 

 

23 
 

Slovní hodnocení: 1. – 9. ročník ve všech předmětech 
 
Klasifikace: 1. – 9. ročník ve všech předmětech v případě IDV 
 
Sebehodnocení: 1. – 9. ročník ve všech předmětech 

Kombinované hodnocení – kombinace slovního hodnocení s klasifikací, při takové kobinaci je 

oficiální výstup vysvědčení vysvědčení s klasifikací a neoficiální je komentář slovního 

hodnocení.  

 
 
A. Sebehodnocení žáka  

Žáci jsou vedeni k sebehodnocení ve všech předmětech všech ročníků. Učitelé dále 
pracují s jednotlivými sebehodnoceními žáků v rovině hodnocení. U jednotlivých předmětů se 
žáky zakládají předmětová portfolia. 

 
Sebehodnocení žáka se využívá při hodnocení nabývání dovedností cílových kompetencí 

a dovedností průřezových témat. V ostatních případech je možné využívat jiného typu hodnocení 
výkonu žáka. K nácviku sebehodnocení dochází v komunitních kruzích, při tripartitních třídních 
schůzkách.  

 

Nástroje sebehodnocení žáka: 
 
Pololetní, měsíční a týdenní  plán 

 
Kompetence sebehodnocení a plánování je rozvíjena v týdenním plánu. Týdenní plány 

připravuje učitel společně se žáky v 5. až 9. ročníku. Náročnost plánování, sebehodnocení i 
hodnocení stoupá s ročníkem – s možnostmi žáků. Žáky 1. – 4. ročníku učitel na plánování 
připravuje – například využíváním rozvrhových nástěnek.  

 
Týdenní plán obsahuje (doporučená struktura):  
● ohlédnutí za minulým týdnem a informace o aktuálním týdnu  

● orientačně uvedené učivo, které se daný týden bude probírat  

● domácí úkoly  

● hodnocení učitelem  

● žákovo sebehodnocení  

● podpisy (žák, rodič)  

 
 

Práce s týdenním plánem rozvíjí: 

- samostatnost  

- plánování   
- orientaci  

- sebehodnocení – zpětnou vazbu  

- organizační schopnosti  

- systematičnost  

- práci s informacemi  

 
Sledované kompetence: 

Samostatně vyhledá v tématickém plánu dané úkoly a informace.  
Rozvrhne si práci na jednotlivé dny s ohledem na školní a mimoškolní 
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činnosti. Orientuje se v textu, tabulkách.  
Ví, kde co má hledat.  
Zaznačí a napíše, do jaké míry zvládl dané výstupy. 
Vyjádří se k událostem týdne.  
Vede si portfolio týdenních plánů. 

 

Žákovský diář (relevantní od II. stupně ZŠ) 

 
Na kompetenci plánování rozvíjenou v týdenních plánech u žáků do třetí třídy navazuje 

práce se žákovským diářem. Diář je součástí plánovacího systému žáka. Žákovský diář má 
vysázeno roční, měsíční i týdenní kalendárium. Žák se pod vedením učitelů učí vedení diáře a 
plánování. Pro práci s diářem třídní učitel využívá také třídnickou hodinu. 
 

 

Hodnocení žáka  
Hodnocení žáka  obsahuje části věnované sebehodnocení žáka – vždy v pololetí školního 

roku. Umožňuje tak zachytit pokroky žáka v dosahování klíčových kompetencí a probíhá 
v aplikaci skolaonline.  

Hodnocení žáka probíhá v předmětech čj,m, aj minimálně jednou za měsíc slovně 
Hodnocení žáka v ostatních předmětech probíhá 4 x do roka 
 

 

 

Předmětové portfolio 

 
Předmětové portfolio je mapou cesty žáka jeho vzděláváním v předmětu. Tato portfolia 

jsou součástí tvého předmětového sešitu – složky a slouží k sebehodnocení žáka v oblasti 
výstupů předmětu. 

 
Tripartitní schůzka  

Tripartitní třídní schůzka probíhá na 1. stupni 2 x – 3x ročně (v 1. třídě v 1. pololetí pouze učitel-
žák). Na druhém stupni probíhá třídní schůzka 4x ročně.  
 
 

 

B. Hodnocení přístupu k výuce – kompetence pracovní, od 2. třídy 

 
K hodnocení klíčových kompetencí dochází skrze naplňování výstupů jednotlivých 

vyučovaných předmětů. Vedle klasifikace používáme také hodnocení úrovně přístupu žáka k 
výuce – hodnocení jeho pracovní kompetence. Zákonný zástupce žáka je tak v každém 
klasifikačním období informován kombinací známky a písmena (znalosti, dovednosti a 
kompetence pracovní). 

 

Kritéria hodnocení přístupu žáků k výuce: 

 

Písmeno:  
A) Je aktivní, tvůrčí, má zájem o předmět, soustavně, včas a řádně plní své povinnosti 
(např. nošení pomůcek, cvičebního úboru, pravidelná domácí příprava, pečlivé vedení 
sešitu, portfolia atd.).   
B) Většinou spolupracuje, zpravidla je pozorný a aktivní, zadané věci plní až na 
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výjimky svědomitě (např. řádně vede sešit atd.).   
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Příloha č.2 Školního řádu:  

Návrhy kázeňských opatření (dle kap. VII. ŠVP ZŠ) 

 

I. Napomenutí TU 
a) opakované zapomínání pomůcek, sešitů, učebnic, DÚ, ŽK (nepořádnost…)  

b) hrubé chování ke spolužákovi, používá vulgární výrazy, ponižování  

c) ruší ve vyučování  

d) nekázeň o přestávkách  

e) pozdní nástupy do hodin (kdykoliv: ráno, během dne, odpolední výuka)  

f) nepřezouvá se  

g) porušuje pravidla školní jídelny  

h) zapírá ŽK, ztráta ŽK  

i) nedovolené opakované navštěvování ve třídách  

 

II. Důtka TU 
a) časté opakování přestupků z odst.I.  

b) agresivní chování ke spolužákům, ponižování  

c) vulgární výrazy před učitelem  

d) nevhodným způsobem jedná s učitelem  

e) prokazatelně lže a překrucuje informace  

f) opakovaný podvod při písemkách  

g) krádeže („menší“ hodnoty)  

h) záměrně ničí zařízení školy  

 
III. Důtka ŘŠ (rozhoduje o ní pedagogická rada - posílá se poštou) 

a) časté opakování přestupků z odst.II.  

b) cílené ublížení či ohrožení spolužáků, šikana (ostrakizace, šikana)  

c) mluví vulgárně s učitelem, ponižuje učitele, vysmívá se učiteli  

d) kouření (v prostorách školy a jejím blízkém okolí, na akci školy)  

e) alkohol, ostatní OPL (v prostorách školy a jejím blízkém okolí, na akci školy)   
f) pyrotechnika (nošení do školy nebo na akci školy, její použití v prostorách školy nebo na akci 
školy)   
g) krádeže („většího charakteru“ či opakované)  

h) záškoláctví  

i) podvod v ŽK (přepisování známek, podpisy rodičů)  

 
 

 

 

 


