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Školní řád je právní norma, která stanoví podmínky spolupráce 

mezi rodinou a školou. 

 

Zdvořilost a vzájemná spolupráce jsou předpokladem dobrého 

soužití v naší škole. 

 

Jen ten, kdo se sám chová zodpovědně a ohleduplně, může totéž 

očekávat od ostatních. 

 



 

 

 

 



 

 
Máš právo na vzdělání a výchovu. Za pomoci svých rodičů a učitelů, vlast-
ní pílí a svědomitostí se přičiň o to, aby se z Tebe stal slušný, odpovědný, 
samostatný a vzdělaný člověk.  

ŽÁCI 
 jsme rádi, že jsi žákem naší školy, kterou sis vybral 

 škola je Tvá povinnost a má svůj řád, který musíš dodržovat 

 jsi osobností, která chce být spravedlivým partnerem ostatním 

 aktivně se zúčastňuj školní práce 

 máš právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání 

 žádné dveře ve škole ti nezůstanou uzamčeny 

 využívej vybavení školy 

 dodržuj pravidla slušného chování: vstoupil jsi – pozdrav, odcházíš - roz-
luč se, chceš-li – řekni prosím, dostaneš-li – řekni děkuji, neskákej nikomu 
do řeči - každý má právo vyjádřit svůj názor, mluv pravdu – lež a pomluva 
mezi slušné lidi nepatří  

 netrap se - všechny dveře jsou zde otevřené, proto se přijď rozdělit o kaž-
dou bolest i radost, neboť máš právo na pomoc a informace, poraden-
skou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech 
týkajících se vzdělávání 

 je Tvou základní povinností přicházet do školy včas (nejpozději 5 minut 
před začátkem vyučování) a podle rozvrhu hodin se v plném rozsahu vyu-
čování účastnit, nesmíš svévolně opustit třídu nebo školní budovu v prů-
běhu vyučování 

 nenarušuj vědomě průběh vyučování a svým chováním neomezuj ostatní, 
pomáhej vytvářet dobré studijní podmínky, važ si sebe i druhých 

 čas vymezený přestávkou využívej k odpočinku, svačině, použití sociální-
ho zařízení a k přípravě na další hodinu, Zásadně se o přestávce neper, 
neběhej po chodbě, nekřič  

 dbej pokynů pedagogického dozoru a dalších zaměstnanců školy vydané 
v souladu s právními předpisy a školním řádem 



 

 zvonění oznamující začátek hodiny je signálem, že máš být na svém mís-
tě a máš mít připravené potřeby na vyučování; při hodinách pracuj aktivně, 
sleduj výklad učitele a dbej jeho pokynů; nezabývej se věcmi, které ne-
souvisejí s výukou 

 do školy přicházíš 20 až 15 minut před zahájením školního dne a nejpoz-
ději 5 minut před zahájením vyučování jsi na svém místě ve třídě 

 neboj se překonávat překážky i neúspěch Tě posílí a můžeš se z něj pou-
čit 

 dbej všech pravidel hygieny a bezpečnosti a buď ohleduplný(á) ke spolu-
žákům i učitelům; neubližuj ostatním fyzicky ani slovně; nečiň jiným to, co 
nechceš, aby bylo činěno tobě, nebo vadí jiným; pokud jsi ale zavinil(a) 
úraz nebo byl(a) sám(a) zraněn(a), okamžitě to ohlas vyučujícímu, pří-
padně učiteli, který vykonává dozor  

 je Tvojí povinností každý úraz, či zranění okamžitě hlásit 

 školní vybavení slouží všem, proto jej nepoškozuj 

 chraň pověst své školy, nezapomínej, že svou školu reprezentuješ i 
v době mimo vyučování účastí na mimoškolních soutěžích a svojí zájmo-
vou činností přispíváš k propagaci školy; v průběhu školního dne, na 
školních akcích a ve svém volném čase se však zdrž všeho, čím bys po-
škodil dobré jméno školy 

 provozní zaměstnanci jsou dospělí a Ty musíš respektovat jejich pokyny 

 fyzické a hrubé slovní útoky vůči pracovníkům školy budou vždy pova-
žovány za závažné porušení školního řádku a zákona 

 projevy násilí, diskriminace a nepřátelství jsou nepřípustné 

 v případě hrubého, agresivního či podobného neadekvátního chování 
s náznaky šikany či jejím prováděním budeš přísně potrestán, případně 
bude přestupek řešen Policií ČR 

 docházka do školní družiny, nepovinných předmětů, zájmových kroužků, 
do kterých jsi přihlášen(a), je závazná. 

 máš neprodleně předložit třídnímu učiteli omluvenku v případě, že jsi chy-
běl(a) 

 je Tvou povinností neprodleně oznámit třídnímu učiteli ztrátu žákovské 
knížky a okamžitě si zajistit vystavení jejího duplikátu; je to dokument 
k předávání informací rodičům a je dle zákona po ukončení její platnosti 



 

jeden rok archivována ve škole, měj ji při každé vyučovací hodině připra-
venou s ostatními pomůckami na lavici 

 máš učebnice vypůjčené, proto je nos obalené a dbej na to, abych je ne-
poškodil(a), v opačném případě budeš muset vzniklou škodu nahradit  

 je ve Tvém zájmu, aby ses doma svědomitě připravoval(a) na vyučování a 
měl(a) všechny učebnice, sešity a pomůcky uchystané podle rozvrhu ho-
din 

 na vyučování buď co nejlépe připraven a měj pečlivě vypracované domácí 
úkoly 

 nezapomeň, že když nejsi ve škole, je dobře si průběžně doplňovat za-
meškané učivo, Tvojí povinností je zjistit si, co se ve škole děje 

 slušnou formou vyjadřovat své názory a podle vlastního uvážení své při-
pomínky uplatnit prostřednictvím schránky důvěry 

 nedostaví-li se vyučující 5 minut po zahájení hodiny do třídy, oznámí to 
určený žák třídy v ředitelně nebo ve sborovně  

  máš právo na kvalitní vzdělávání; vyučování v celé škole může také pro-
bíhat v projektech, blocích a podobně; signálem pro zahájení vyučování 
je školní zvonění; začátek a délku vyučovací jednotky určuje učitel; učitel 
má právo změnit délku a průběh vyučovací jednotky, přičemž musí dbát 
na hygienické potřeby žáků a jejich právo na relaxaci 

  po skončení vyučování ve třídě máš se spolužáky povinnost uklidit míst-
nost, ve které jste se učili 

 važ si svého zdraví a chraň je; kouření, alkohol a drogy zdraví poškozují, 
jsou ze zákona zakázány; jejich propagace, držení, poskytování a užívání 
jsou trestné a budou řešeny ve spolupráci s Policií ČR 

 v případě, kdy se škola dozví o požívání alkoholu, či užívání jiných zaká-
zaných látek, bude tuto skutečnost hlásit rodičům nebo zákonným zástup-
cům (§ 7, odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně), 
současně je škola povinna splnit ohlašovací povinnost vůči orgánům soci-
álně-právní ochrany (§ 10, odst. 4 téhož zákona). 

 své místo a ostatní prostory školy musím udržovat v čistotě a pořádku, 
majetek školy chránit a případné závady okamžitě hlásit; při poškození, 
nebo dokonce při úmyslném poškození, škodu nahradím nebo uvedu věc 
do původního stavu 

 do školy nesmíš nosit předměty, které s výukou nesouvisejí či ohrožují 



 

fyzicky nebo morálně mě i mé spolužáky; cenné věci a nadměrné množ-
ství peněz do školy nepatří. V mém zájmu je, abych třídnímu učiteli (vy-
učujícímu) neprodleně hlásil(a) ztrátu osobní věci 

 větší částky peněz při placení obědů, výletů aj. předej ráno co nejdříve 
vedoucí školní jídelny či vyučujícímu, případně požádám o jejich úschovu 
ve sborovně (ředitelně) 

 používání mobilních telefonů žáky je během výuky zakázáno, a proto jej 
při vstupu do budovy vypni (nebo aspoň vypni zvonění) před začátkem 
hodiny; za ztrátu či poškození mobilního telefonu škola neodpovídá; při 
vyučovací hodině máš vždy vypnutý mobilní telefon (nebo zvonění); v pří-
padě porušení tohoto pravidla budeš kázeňsky potrestán a Tvůj telefon 
po dobu vyučování bude uschován v kanceláři školy; na konci školního 
dne si jej vyzvedni; o Tvém jednání budou informováni rodiče 

 přebíráš odpovědnost za skříňku v šatně a za pořádek v ní, nezanechávej 
v ní cenné věci; hlídej si klíč od šatní skříňky, který je mi zapůjčen po dobu 
školní docházky před ztrátou, a skříňku před poškozením; skříňku zamy-
kej, předcházíš tím ztrátám  

 škola bude vymáhat náhradu škody na tom, kdo ji způsobil (§ 420 a, odst. 
1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník); v případě, kdy nedojde 
k uhrazení škody, bude škola vymáhat náhradu soudní cestou 

 je Tvojí povinností respektovat provozní řády a plnit pokyny pedagogic-
kých pracovníků školy 

 škola má vypracovaný evakuační řád a v případě nebezpečí se jím musíš 
řídit 

 při pohybu na školních chodbách buď ohleduplný k ostatním; na schodišti 
choď zásadně vpravo; odchod a příchod na mimoškolní akce organizuje 
doprovázející učitel; do školní družiny před vyučováním přicházíš od 6.45 
hod. do 7.10 hod., „večerní“ družiny odcházíš po 15.30 hod. vchodem 
prvního stupně; škola je během dopoledního provozu uzamčena; příchod 
do školy v tuto dobu je možný hlavním vchodem, kde jsou zvonky do kan-
celáře školy a sborovny; budova se otevírá a uzavírá dle samostatného 
rozpisu; ve škole se přezouváš do hygienicky vhodné nesportovní obuvi a 
do tělocvičen je povolen vstup pouze v čisté sportovní obuvi pro vnitřní 
použití s nebarvící podrážkou 

 ve škole a na školních akcích za tebe zodpovídáme, pomoz nám; v době 
vyučování, činnosti školní družiny a kroužků i při akcích mimo areál školy 
odcházíš jen se souhlasem pedagogického pracovníka - neopouštíš své-
volně školní budovu, třídu, ani jinou školní akci, pokud třídní učitel svolá 



 

třídnickou hodinu v době mimo vyučování, zúčastníš se jí; zodpovídáme 
za tebe i o přestávkách; při přecházení na místa vyučování či jiných akcí 
mimo budovu školy se řídíš pravidly silničního provozu a pokyny dopro-
vázejících osob 

 nepřítomné žáky hlásí vyučujícímu na začátku každé hodiny služba zod-
povědná za třídní knihu; pokud budeš svoji nepřítomnost znát předem, 
požádají o Tvé uvolnění z vyučování rodiče; ze školní budovy odcházíš 
se souhlasem třídního učitele; v případě nepřítomnosti třídního učitele 
uvolňuje žáky učitel pověřený zastupováním; Tvou nepřítomnost omlou-
vají rodiče osobně, písemně nebo telefonicky  

 na začátku školního roku budeš seznámen s bezpečnostními pravidly a se 
zásadami chování platnými pro jednotlivé předměty a činnosti a je Tvou 
povinností se těmito pravidly řídit 

 při porušení uvedených nařízení budou proti viníkům uplatněna výchovná 
opatření k posílení kázně dle Vyhlášky o základním vzdělávání č. 48/2005 
Sb.  

 v případě odpoledního vyučování (např. výtvarné výchovy), kdy je blok 
dvouhodinový, bude výuka končit o deset minut dříve oproti pevně dané-
mu rozvrhu (přestávka mezi oběma hodinami se vypouští) 

 máš právo zakládat samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, 
pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo 
školskou radu 

 



 

RODIČE 
 vedete-li žáky v duchu žákovského školního řádu, pak by neměly vznikat 

mezi školou a rodinou vážné rozdíly v působení na dítě; dbáte na přípra-
vu žáků do školy, pravidelně kontrolujete jejich školní práci, oceňujete je-
jich úspěchy a podpoří je při neúspěchu; vhodně reagujete na zápisy v 
žákovské knížce a její pravidelnou kontrolu potvrzujete podpisem 

 jste povinni omluvit dceru nebo syna, nemůže-li se z vážných důvodů 
účastnit vyučování. Náhlou nepřítomnost omluvíme do třetího dne písem-
ně nebo telefonicky, po ukončení opět písemně v žákovské knížce. O 
uvolnění na jeden den pro známou překážku požádáme třídního učitele, 
na více dní písemně ředitele školy po předchozí domluvě s třídním učite-
lem, a to vždy předem. Uvolnění z jednotlivých hodin poskytnou třídní uči-
telé na písemnou žádost rodičů.  Třídní učitel má právo v odůvodněných 
případech, vyžádat si od zákonných zástupců žáka doložení nepřítom-
nosti omluvenkou od lékaře 

 pro rodinné rekreace a dovolené využívejte zejména hlavní a vedlejší 
prázdniny 

 s dítětem navštěvujte lékaře v době mimo vyučování 

 je naším společným zájmem, aby dítě chodilo do školy vhodně oblečeno a 
upraveno; za nevhodné oblečení a úpravu zevnějšku se považují nadměr-
né líčení, oblečení nebo doplňky propagující sektářství, rasizmus, faši-
zmus a podobná hnutí, totéž se týká i součástí oděvů s nevhodnými ob-
rázky nebo texty (i v cizích jazycích) 

 učitelé Vás mají právo upozornit na věci, které se týkají například ne-
vhodného oblečení, nedodržování pravidel osobní hygieny či nepřiměřené 
úpravy zevnějšku našeho dítěte 

 má škola zájem i na tom, aby se její žáci i na veřejnosti chovali v souladu 
se školním řádem 

 odpovídáte za školní docházku svých dětí; je Vaší povinností zajistit, aby 
žáci přicházeli do školy na vyučování a školní akce včas, slušně oblečeni, 
správně vybaveni a připraveni, nebyli infikováni, nemocni a intoxikováni 

  sledujte sdělení v žákovské knížce, týdenním plánu nebo žákovském 
diáři; místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující 
pedagog nejméně 2 dny předem, a to zápisem do žákovské knížky, nebo 



 

jinou písemnou informací; sdělení potvrďte svým podpisem 

 je Vaší povinností dohlédnout na to, aby syn — dcera zacházel(a) s učeb-
nicemi šetrně a měl(a) je stále řádně obalené 

 v případě poškození učebnic nebo školního majetku bude škola vyžadovat 
opravu nebo finanční náhradu 

 pokud to Vaše dítě potřebuje, eventuálně po dohodě s vyučujícím, je Vaší 
povinností denně kontrolovat jeho docházku do školy a to, zda má připra-
vené věci na vyučování a splněné domácí úkoly 

 na škole sice nejsou zavedeny hodiny doučování, ale učitelé jsou na po-
žádání připraveni svým žákům po vzájemné dohodě pomoci 

 jednou týdně je námi žákovská knížka kontrolována a podepsána  

 vrátí-li se dítě po nemoci do školy, musíte dohlédnout na to, aby si doplnilo 
látku; máte možnost dohodnout se s vyučujícími, jak nejlépe situaci zvlád-
nout 

 exkurze, filmová a divadelní představení a koncerty jsou součástí vyu-
čování, vyučování doplňují a rozšiřují 

 při škole pracuje Školská rada, jejichž prostřednictvím se můžeme i my 
aktivně podílet na dění ve škole 

 máte možnost informovat se o prospěchu a chování svých dětí na rodi-
čovských schůzkách nebo po předchozí domluvě s vyučujícím kdykoliv 
v době mimo vyučování 

 je Vaší povinností dostavit se na vyzvání ředitele do školy a osobně se zú-
častnit projednávání závažných otázek týkajících se dítěte (zákon 
561/2004 Sb. – školský zákon)  

 je Vaší povinností informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdra-
votních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by 
mohly mít vliv na průběh vzdělávání 

 je Vaší povinností oznamovat škole údaje podle školského zákona č. 
561/2004 Sb., § 28 odst. 2 a 3 (osobní údaje do školní matriky), a další 
údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte 
a změny v těchto údajích 

 bezpečnostní pravidla neumožňují učitelům uvolňovat žáky v průběhu 
vyučování bez písemného požadavku rodičů. Písemný požadavek bohu-
žel nelze nahradit telefonickou domluvou s vyučujícím. Žáky prvního stup-
ně přebírají vždy rodiče osobně. Žák druhého stupně může být uvolněn na 



 

základě písemného vzkazu od rodiče. Rodiče vždy na prvním rodičov-
ském sdružení podepisují informovaný souhlas s tímto postupem a též 
souhlasí, že za žáka přebírají plnou zodpovědnost. Bez podpisu tohoto 
souhlasu, nelze pouštět z vyučování ani žáka druhého stupně. 

 vzájemná spolupráce a důvěra jsou předpokladem spokojenosti a úspě-
chu 

 sportovní a pohybové aktivity, které vycházejí z učebního plánu (lyžařské, 
sportovní a plavecké kurzy, bruslení, koupání, cyklistické vyjížďky,...), patří 
mezi zvláště nebezpečné činnosti; Je naší povinností zkontrolovat dětem 
požadované vybavení, případně zajistit její seřízení a nastavení 
v odborném pracovišti, toto potvrdit svým podpisem společně s prohláše-
ním, že dítě odjíždí na akce zdravé a schopné absolvovat celou aktivitu; 
současně zajistíte pro své dítě u ošetřujícího lékaře „Posudek o zdravotní 
způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci“ 

 škola má oznamovací povinnost; v případě neomluvené absence, časté 
nepřítomnosti žáka ve škole, při pozdních omluvách absencí, v případě, 
kdy jsou omezovány osobní svobody žáka nebo se dostává do zásadních 
osobních problémů, je škola povinna informovat oddělení péče o dítě 

  podporujte, prosím, školu, kam chodí Vaše dítě; Jak? Například podporou 
toho, co se ve škole dělá - věcným nebo finančním darem, nápomocnou 
radou a odbornými znalostmi, dále můžete nabídnout škole náměty pro 
obohacení výchovně vzdělávacího procesu (exkurze, návštěvy, výlety…..) 
apod. 
 

 



 

UČITELÉ 
 naše jednání a vystupování před žáky, rodiči a širší veřejností musí být 

v souladu s pravidly slušnosti a občanského soužití a s výchovným po-
sláním a působením školy 

 jsou pro nás závazné učební plány, vzdělávací projekty a další schválené 
učební dokumenty, organizační předpisy, hygienické normy, požární 
směrnice a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vý-
chově a vyučování 

 pedagogické dozory nad žáky jsme povinni dodržovat podle pokynů ředi-
tele školy a podle zvláštních předpisů 

 své žáky vychováváme ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se 
zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, k dodržování pravidel 
slušného chování, k dodržování hygienických zásad a zásad bezpečnosti 
práce, dodržování hygienických, dopravních, požárních a jiných předpisů 
a pokynů příslušných orgánů, jež se týkají péče o bezpečnost a ochranu 
zdraví ve školství a také k ochraně školního i jiného majetku před poško-
zením, ztrátou nebo zničením 

 předpokladem úspěchu je spolupráce s rodiči; pravidelně je informujeme 
na třídních schůzkách, případně na individuálně dohodnuté schůzce o 
prospěchu a chování, písemně v případě, kdy je to v zájmu výchovy a vy-
učování nutné nebo stanovené jinými předpisy 

 onemocní-li dítě náhle v průběhu vyučování, je naší povinností poskytnout 
první pomoc, informovat rodiče a domluvit s nimi způsob dopravy domů 
nebo k lékaři 

 je naším trvalým úkolem vytvářet podmínky pro předcházení vzniku so-
ciálně patologických jevů 

 je naší povinností každý úraz, ke kterému ve škole dojde, zaevidovat a 
vyhotovit o něm záznam 

 
 
 
 



 

PROVOZ VE ŠKOLNÍ 

BUDOVĚ 
 Budova školy se pro žáky otevírá v 6:45 hodin; žáci čekají v určené míst-

nosti, kde je zajištěn dozor do 7:30 hodin; do té doby není žákům povolen 
bez dozoru pohyb po budově školy 

 každý žák se přezuje v šatně, zde také odloží svůj svrchní oděv a obuv; ve 
škole jsou povoleny pouze přezůvky bez paty nebo bačkory; do hodin tě-
lesné výchovy nosí žáci obuv a oděv stanovený vyučujícím, do hodin pra-
covních činností a laboratorních prací nosí žáci pracovní oděv 

 do šaten mají žáci přístup před vyučováním, o velké přestávce, v polední 
přestávce a po skončení vyučování; v ostatních případech pouze za do-
provodu vyučujícího 

 do odborných učeben, dílen a tělocvičen přecházejí žáci po pravé straně 
tak, aby byli na místě před koncem přestávky; stejným způsobem se vra-
cejí do tříd; po chodbách se žáci pohybují klidně, není dovoleno zbytečně 
se zdržovat na schodištích a v předsíních sociálních zařízení 

 v učebnách, na chodbách i ve všech dalších prostorách školy jsou žáci 
povinni udržovat pořádek a čistotu 

 před odchodem z učeben (na konci vyučování nebo při přecházení z od-
borných pracoven) dají žáci své místo do pořádku 

 po ukončení vyučování odejdou všichni žáci pod dozorem vyučujícího 

 činnost politických stran, politických hnutí a jejich propagace je ve škole 
zakázána 

 ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdě-
lávání, stejně tak je zakázána reklama a prodej výrobků ohrožujících zdra-
ví, psychický nebo morální vývoj dětí nebo ohrožujících či poškozujících 
životní prostředí 

 ve třídách je zakázáno větrat okny a výklopnými ventilacemi v době, kdy 
není přítomen ve třídě vyučující 

 



 

PROVOZ VE ŠKOLNÍ 

JÍDELNĚ 
 provoz ve školní jídelně se řídí provozním řádem 

 úhrada stravného probíhá zálohově platbou v hotovosti  

 v případě předem známé nepřítomnosti je třeba odhlásit oběd do 13.00 
hodin den předem (den, ve kterém škola vyučuje) 

 odebrání obědů do nádob je povoleno pouze v první den nemoci 
 

PROVOZ VE ŠKOLNÍ 

DRUŽINĚ 
 provoz ve školní družině se řídí provozním řádem  

 do školní družiny jsou přijímáni žáci 1. stupně 

 do kroužků mohou být přijímáni i žáci, kteří nejsou zapsáni do školní 
družiny a žáci starší 

 docházka přihlášených žáků je povinná 

 pro vychovatelky je závazný čas příchodu a odchodu uvedený na zápi-
sových lístcích, změny je možné provádět pouze písemně 

 

Pravidla pro vyu-

žívání přenosných 



 

počítačů a mobil-

ních telefonů 

vhodných pro vy-

užití ve výuce 
 

 POČÍTAČ TI POMÁHÁ VE ŠKOLNÍ PRÁCI - NENÍ TO HRAČKA, 
SLOUŽÍ TI K UČENÍ! ODPOVÍDÁŠ ZA NĚJ! Do školy přinášej přenosný 
počítač pouze se souhlasem učitele a na jeho pokyn, funkční, s dobitými 
bateriemi a nezavirovaný; počítač musí mít nabité baterie i na odpolední 
vyučování 

 CHRAŇ POČÍTAČ PŘED POŠKOZENÍM, přenášej jej zavřený, nejlépe 
v obalu; nejméně jednou týdně proveď důkladnou antivirovou kontrolu 
celého počítače;  nesmíš úmyslně vypínat rezidentní štít antivirového 
programu a nevypínej bránu Firewall; při poruše počítače či jeho poško-
zení okamžitě vyhledej nejlépe koordinátora ICT nebo třídního učitele; 
nesmíš používat přenosný počítač, když není položen na pevném stole 

 NEHRAJ SI NA OPRAVÁŘE, nijak nezasahuj do vnitřní konfigurace 
počítače; v případě, že je počítač servisován ve škole, jeho předání si 
nech potvrdit v žákovské knížce 

 PŘIPOJENÍ POČÍTAČŮ DO SÍTĚ ŠKOLY je umožněno pouze zaregis-
trovaným uživatelům - žákům a zaměstnancům školy; pro hosty školy je 
na některých místech školy zřízeno zabezpečené připojení 

 POUŽITÍ SOFTWARU - nesmíš měnit přednastavené softwarové vyba-
vení počítače; máš povoleno instalovat pouze programy, jejichž seznam 
je zveřejněn na internetových stránkách ZŠ A MŠ Chvalkovice;  počítač, 
který se chová nestandardně v důsledku špatné softwarové zprávy, bude 
po záloze dat naformátován a znovu nainstalován; instalovat můžeš 
pouze pravidelné aktualizace MS Windows, ovladačů a softwaru 
SMARTBOARD a doplňků interaktivních učebnic 

 POČÍTAČOVÉ HRY A SOCIÁLNÍ SÍTĚ jsou ve škole a na školních ak-



 

cích zakázány; výjimku může udělit učitel a to pouze u her, které neob-
sahují násilí; sledování sexuálně zaměřených her, her podporujících ra-
sizmus a drogy v jakékoliv formě je ve škole zakázáno 

 PŘI VYUČOVÁNÍ MÁŠ POČÍTAČ ZAPNUTÝ POUZE TEHDY, KDYŽ JSI 
DOSTAL POKYN; pokud na počítači nepracuješ, je vypnutý nebo v re-
žimu "spánku" a displej je sklopený  

 DODRŽUJ AUTORSKÝ ZÁKON A PRAVIDLA BEZPEČNÉHO INTER-
NETU;  do tvého počítače patří pouze legálně pořízený a dále volně šiři-
telný software  

 ÚPLNÝ ZÁKAZ PLATÍ pro nahrávání spolužáků, pedagogů a jiných osob 
bez jejich předchozího souhlasu 

 

 

Každá novela Školního řádu byla projednána Školskou radou.   

 

Platnost od 1.9.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROZPIS ZVONĚNÍ 
 

1. 7:30 – 8:15 hod. 

2. 8:20 – 9:05 hod. 

3. 9:20 – 10:05 hod. 

4. 10:15 – 11:00 hod. 

5. 11:05 – 11:50 hod. 

6. 12:00 – 12:45 hod. 

7. 12:55 – 13:40 hod. 

8. 13:50 – 14:35 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT 
 

Základní škola a Mateřská škola, 
Chvalkovice, okres Náchod 

Chvalkovice 104 
552 04 Chvalkovice 

 

 
sborovna: 491 491 969 
ředitel: 491 491 521 
školní jídelna:  732 490 686 
 

 
e-mail: skola@chvalkovice.cz 

informace o škole: www.zschvalkovice.cz 


