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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, vlastní 

pílí a svědomitostí se přičiň o to, aby se z Tebe stal slušný, odpovědný, samostatný 

a vzdělaný člověk. 
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ŽÁCI 
 jsme rádi, že jsi žákem naší školy 

 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 

 dodržuj pravidla slušného chování: vstoupil-li jsi – pozdrav, odcházíš-li – 

rozluč 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, přijď se rozdělit o každou bolest i radost, neboť máš právo na 

pomoc a informace, využij poradenskou pomoc školy nebo školského 

poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání, kontakt 

a informace jsou na webu školy 

 do školy přicházíš 20 až 15 minut před zahájením školního dne a nejpozději 

5 minut před zahájením vyučování jsi na svém místě ve třídě, je Tvou 

základní povinností přicházet do školy včas a podle rozvrhu hodin se 

v plném rozsahu vyučování účastnit, nesmíš svévolně opustit třídu nebo 

školní budovu v průběhu vyučování, příchod žáků po 7:30 je brán jako 

pozdní. Opakuje-li se častěji, upozorní třídní učitel rodiče. Neodůvodněný 

pozdní příchod je brán jako porušení školního řádu a bude následovat 

příslušné opatření. 

 nenarušuj vědomě průběh vyučování a svým chováním neomezuj ostatní, 

pomáhej vytvářet dobré studijní podmínky, važ si sebe i druhých 

 zvonění oznamující začátek hodiny je signálem, že máš být na svém místě 

a máš mít připravené potřeby na vyučování; při hodinách pracuj aktivně, 

sleduj výklad učitele a dbej jeho pokynů; nezabývej se věcmi, které 

nesouvisejí s výukou 

 neboj se překonávat překážky i neúspěch Tě posílí a můžeš se z něj poučit  

 čas vymezený přestávkou využívej k odpočinku, svačině, použití sociálního 

zařízení a k přípravě na další hodinu, zásadně se o přestávce neper, 

neběhej po chodbě, nekřič 

 během vyučovací hodiny neopouští žáci třídu, pouze na pokyn vyučujícího, 

na toaletu chodí o přestávce, pouze zdravotní důvody mohou vést 

k opuštění třídy 

 dbej pokynů pedagogického dozoru a dalších zaměstnanců školy vydané 

v souladu s právními předpisy a školním řádem  
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 chovej se k učitelům a zaměstnancům školy s úctou a respektem 

 provozní zaměstnanci jsou dospělí a Ty musíš respektovat jejich pokyny 

 fyzické a hrubé slovní útoky vůči pracovníkům školy budou vždy 

považovány za závažné porušení školního řádku a zákona  

 projevy násilí, diskriminace a nepřátelství jsou nepřípustné 

 zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo 

studenta vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči 

ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení 

povinností stanovených zákonem, dopustí-li se žák takového jednání, 

oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí 

a Policii ČR, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího 

pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl. 

 dbej všech pravidel hygieny a bezpečnosti a buď ohleduplný(á) ke 

spolužákům 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), je Tvojí povinností každý úraz, či zranění 

okamžitě hlásit, na pozdní hlášení škola nebude brát ohled 

 školní vybavení slouží všem, proto jej nepoškozuj, je zakázáno manipulovat 

s elektronickými spotřebiči, vypínači bez dozoru pedagogického pracovníka 

 chraň pověst své školy, nezapomínej, že svou školu reprezentuješ i v době 

mimo vyučování účastí na mimoškolních soutěžích a svojí zájmovou 

činností přispíváš k propagaci školy; v průběhu školního dne, na školních 

akcích a ve svém volném čase se však zdrž všeho, čím bys poškodil dobré 

jméno školy 

 docházka do školní družiny, nepovinných předmětů, zájmových kroužků, do 

kterých jsi přihlášen(a), je závazná, odhlásit se je možné vždy s koncem 

pololetí 

 je Tvou povinností neprodleně oznámit třídnímu učiteli ztrátu žákovské 

knížky, omluvného listu 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 

připravenou s ostatními pomůckami na lavici  

 máš učebnice vypůjčené, proto je nos obalené a dbej na to, abych je 

nepoškodil(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 

hodin 

 na vyučování buď co nejlépe připraven a měj pečlivě vypracované domácí 

úkoly  
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 máš neprodleně předložit třídnímu učiteli omluvenku v případě, že jsi 

chyběl(a) 

 nezapomeň, že když nejsi ve škole, je dobře si průběžně doplňovat 

zameškané učivo, Tvojí povinností je zjistit si, co se ve škole děje  

 slušnou formou vyjadřovat své názory a podle vlastního uvážení své 

připomínky uplatnit prostřednictvím portálu „Nenech to být“, který spravuje 

školní metodik prevence 

 nedostaví-li se vyučující 10 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 

probíhat 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 místnost, 

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 

zakázaných látek, bude tuto skutečnost hlásit rodičům nebo zákonným 

zástupcům (§ 7, odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně), současně je škola povinna splnit ohlašovací povinnost vůči 

orgánům sociálně-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, 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  

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

fyzicky nebo morálně mě i mé spolužáky; cenné věci a nadměrné množství 

peněz do školy nepatří. V mém zájmu je, abych třídnímu učiteli 

(vyučujícímu) 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 a dalších zařízení žáky je během výuky 

zakázáno, a proto jej při vstupu do budovy vypni (nebo aspoň vypni 
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zvonění) před začátkem hodiny; za ztrátu či poškození mobilního telefonu 

škola neodpovídá; při vyučovací hodině máš vždy vypnutý mobilní telefon 

uklizený; v případě porušení tohoto pravidla budeš kázeňsky potrestán 

a Tvůj telefon po dobu vyučování bude uschován v ředitelně školy; na konci 

školního dne si jej vyzvedni; o Tvém jednání budou informováni rodiče  

 při vyučování máš mobilní telefon nebo tablet zapnutý pouze tehdy, dostal-li 

jsi pokyn od učitele 

 ÚPLNÝ ZÁKAZ PLATÍ pro nahrávání spolužáků, pedagogů a jiných osob na 

mobilní telefon bez jejich předchozího souhlasu  

 přebíráš odpovědnost za skříňku v šatně a za pořádek v ní, nezanechávej v 

ní cenné věci; hlídej si klíč od šatní skříňky a chraň skříňku před 

poškozením; skříňku zamykej, předcházíš tím ztrátám  

 je Tvojí povinností respektovat provozní řády a plnit pokyny pedagogických 

pracovníků školy  

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

řídit 

 po zvonění nejprve odchází žáci ze třídy a teprve potom tam vstupují žáci 

mající další výuku ve třídě, při pohybu na školních chodbách buď 

ohleduplný k ostatním; na schodišti choď zásadně vpravo; odchod a příchod 

na mimoškolní akce organizuje doprovázející učitel 

 škola je během dopoledního provozu uzamčena; příchod do školy v tuto 

dobu je možný hlavním vchodem, kde jsou zvonky do ředitelny 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 

svévolně 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 doprovázejících 

osob 

 nepřítomné žáky hlásí vyučujícímu na začátku každé hodiny zodpovědná 

služba; 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 
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pověřený zastupováním; Tvou nepřítomnost omlouvají 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 danému 

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 své děti v duchu žákovského školního řádu, pak by neměly vznikat 

mezi školou a rodinou vážné rozdíly v působení na dítě; dbáte na přípravu 

žáků do školy, pravidelně kontrolujete jejich školní práci, oceňujete jejich 

úspěchy a podpoří je při neúspěchu; vhodně reagujete na zápisy v žákovské 

knížce, v programu Bakaláři a jejich pravidelnou kontrolu potvrzujete 

podpisem  

 jste povinni omluvit dceru nebo syna, nemůže-li se z vážných důvodů 

účastnit vyučování. Náhlou nepřítomnost omluvte do druhého dne písemně 

e-mailem třídnímu učiteli, nebo na e-mail školy skola@chvalkovice.cz, 

popřípadě telefonicky na čísle 491 491 969, po ukončení nemoci je Vaší 

povinností omluvit absenci písemně v žákovské knížce nebo v omluvném 

listě do 3 dnů od návratu do školy, poté budou hodiny považovány za 

neomluvené  

 o uvolnění na jeden až dva dny pro známou překážku požádáme třídního 

učitele, na více dní písemně ředitele školy po předchozí domluvě s třídním 

učitelem, a to vždy předem. Uvolnění z jednotlivých hodin poskytnou třídní 

učitelé na písemnou žádost rodičů. Žádost k uvolnění na více dní je na webu 

školy mezi tiskopisy.  

 třídní učitel má právo v odůvodněných případech, vyžádat si od zákonných 

zástupců žáka doložení nepřítomnosti omluvenkou od lékaře a to je-li 

absence v některém předmětu vyšší než 30 % minimálně na další půlrok. 

Informace o počtu procent je možné vyčíst v programu Bakaláři. 

mailto:skola@chvalkovice.cz
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 zamešká-li žák z jakéhokoli důvodu 30 % - 35 % hodin výuky v jednom 

předmětu domluví se individuálně s učitelem daného předmětu, zamešká-li 

více než 35 % a více procent hodin předmětu za pololetí, vykoná 

komisionální zkoušku v termínu stanoveném pedagogickou radou 

 bezpečnostní pravidla neumožňují učitelům uvolňovat žáky v průběhu 

vyučování bez písemného požadavku rodičů. Písemný požadavek bohužel 

nelze nahradit telefonickou domluvou s vyučujícím. Žáky prvního stupně 

přebírají vždy rodiče osobně. Žák druhého stupně může být uvolněn na 

základě písemného vzkazu od rodiče. Rodiče vždy na prvním rodičovském 

sdružení v šesté třídě 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 učitelů a rodičů je předpokladem spokojenosti 

a úspěchu, v případě, že škola vyčerpá veškeré možnosti spolupráce 

v konfliktních situacích obrací se na pracovníky OSPODu 

 pedagogičtí pracovníci školy mají právo na slušné jednání a úctu ze strany 

rodičů 

 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 

 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 

nadměrné líčení, oblečení nebo doplňky propagující sektářství, rasizmus, 

fašizmus a podobná hnutí, totéž se týká i součástí oděvů s nevhodnými 

obrázky nebo texty (i v cizích jazycích) 

 učitelé Vás mají právo upozornit na věci, které se týkají například 

nevhodného 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, intoxikováni 

a nebyli zavšiveni. V daném případě budou rodiče vyzváni k neprodlenému 

odvezení zavšivených žáků a k provedení příslušných opatření. 

 sledujte sdělení v notýsku a v žákovské knížce, týdenním plánu v programu 

Bakaláři nebo na webu školy 
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 v případě akcí školy budou místa a časy shromáždění žáků a skončení akce 

oznámeny organizujícími pedagogy předem, a to zápisem do žákovské 

knížky, nebo jinou písemnou informací v Bakalářích; svým podpisem vždy 

potvrďte, že o dané akci víte  

 je Vaší povinností dohlédnout na to, aby syn — dcera zacházel(a) 

s učebnicemi 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 připravené 

věci na vyučování a splněné domácí úkoly 

 jednou týdně žákovskou knížku, notýsek, popř. Bakaláře kontrolujte 

a podepište 

 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 zvládnout 

 exkurze, filmová a divadelní představení, koncerty a sportovní aktivity jako 

plavání, bruslení a lyžařský výcvik jsou součástí vyučování, vyučování 

doplňují a rozšiřují  

 sportovní a pohybové aktivity, které vycházejí z učebního plánu (lyžařské, 

sportovní a plavecké kurzy, bruslení, koupání, cyklistické vyjížďky,…), patří 

mezi zvláště nebezpečné činnosti; Je Vaší povinností zkontrolovat dětem 

požadované vybavení, případně zajistit její seřízení a nastavení v odborném 

pracovišti, toto potvrdit svým podpisem společně s prohlášením, 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“  

 při škole pracuje Školská rada, jejíž prostřednictvím se mohou i rodiče 

aktivně podílet na dění ve škole, informace a kontakty jsou na webu školy 

 při škole pracuje Školské poradenské pracoviště, jež pomáhá rodičům 

a žákům s výchovnými a vzdělávacími problémy, informace a kontakty jsou 

na webu školy, pokud se žák svěří učiteli se závažnými informacemi, 

je povinností učitele tyto informace předat na Policii ČR, proto si promluvte se 

svými dětmi a sdělte jim, že jejich výpovědi jsou brány vážně a nesmí 

v žádném případě lhát a zkreslovat informace  

 máte možnost informovat se o prospěchu a chování svých dětí na 

rodičovských schůzkách nebo po předchozí domluvě s vyučujícím, chcete-li 

se sejít, je nutné si předem domluvit schůzku, ale mimo vyučování 

 je Vaší povinností dostavit se na vyzvání ředitele, třídního učitele nebo jiného 

pedagogického pracovníka do školy a osobně se zúčastnit projednávání 

závažných otázek týkajících se dítěte (zákon 561/2004 Sb. – školský zákon) 
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 je Vaší povinností informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, 

zdravotních 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 

 

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

v souladu s pravidly slušnosti a občanského soužití a s výchovným 

posláním 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, 

výchově a vyučování 

 musíme dodržovat pracovní dobu a chodit do výuky včas 

 pedagogické dohledy nad žáky jsme povinni dodržovat podle pokynů 

ředitele 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 

poškozením, 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 vyučování 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 sociálně 

patologických jevů a spolupracovat s výchovným poradcem a metodikem 

prevence 

 je naší povinností každý úraz, ke kterému ve škole dojde, zaevidovat 

a vyhotovit o něm záznam do knihy úrazu do 24 hodin od jeho nahlášení  
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 kontrolovat pořádek v učebnách  

 musíme zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím údaje s osobními 

daty, daty o zdravotním stavu 

 je naší povinností seznámit s materiály a informacemi na nástěnce 

ve sborovně, včetně přehledu suplování 

 zapisovat do elektronické třídní knihy poučení o bezpečnosti 

 seznámit žáky i rodiče se školním řádem a udělat záznam o seznámení do 

třídní knihy 

 

PROVOZ VE ŠKOLNÍ 

BUDOVĚ 
 budova školy se pro žáky otevírá v 6:45 hodin, na1. stupni otvírá 

vychovatelka ŠD, na 2. stupni školník, který zajišťuje dozor až do 7:20 

hodin, žáci čekají v určené místnosti; 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 

tělesné výchovy nosí žáci obuv a oděv stanovený vyučujícím, do hodin 

pracovních činností a laboratorních prací nosí žáci pracovní oděv  

 ve třídách je zakázáno větrat okny a výklopnými ventilacemi v době, kdy 

není přítomen ve třídě vyučující  

 do šaten mají žáci přístup před vyučováním, o velké přestávce, v polední 

přestávce a po skončení vyučování  

 do odborných učeben, dílen a tělocvičen přecházejí žáci po pravé straně 

tak, aby byli na místě před koncem přestávky; stejným způsobem se vracejí 

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 odborných pracoven) dají žáci své místo do pořádku 

 po ukončení vyučování odejdou všichni žáci pod dozorem vyučujícího, 

ve třídě bude uklizeno, zhasnuto a budou zavřená okna 

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

zakázána 
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 ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem 

vzdělávání, stejně tak je zakázána reklama a prodej výrobků ohrožujících 

zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí nebo ohrožujících či poškozujících 

životní prostředí 

 

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. 

  

PROVOZ VE ŠKOLNÍ 

JÍDELNĚ 
 provoz ve školní jídelně se řídí provozním řádem ŠJ 

 od školního roku 2019/20120 se obědy objednávají na internetu přes 

STRAVA.CZ 

 úhrada stravného probíhá zálohově platbou přes účet, v případě, že rodiče 

nemají přístup k internetu, pak osobně v kanceláři vedoucí ŠJ  

 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  
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PROVOZ VE ŠKOLNÍ 

DRUŽINĚ 
 provoz ve školní družině se řídí provozním řádem ŠD 

 do školní družiny jsou přijímáni žáci 1. stupně dle kapacity družiny podle věku  

 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 zápisových 

lístcích, změny je možné provádět pouze písemně  

 

PRAVIDLA HODNOCENÍ 

VÝSLEDKŮ 

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a podmínky ukládání 

výchovných opatření jsou stanovena v Klasifikačním řádu školy, viz. Příloha 

č. 1 - Klasifikační řád 
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KONTAKT 
 

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, 

okres Náchod 

Chvalkovice 104 

552 04 Chvalkovice 

 

sborovna:   491 491 969 

ředitelna:   491 491 521 

školní jídelna:  732 490 686 

 

e-mail:    skola@chvalkovice.cz  

informace o škole: www.zschvalkovice.cz – ve složce TISKOPISY – 

žádosti o uvolnění 

program BAKALÁŘI – plány, rozvrhy, suplování, 

známky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní řád byl projednán Školskou radou dne 9. 4. 2019. 

Platnost od 1. 9. 2019.

mailto:skola@chvalkovice.cz
http://www.zschvalkovice.cz/


 

 

 

 

 


