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PRÁVA ŽÁKŮ 

 
Žák má právo: 

 vyjádřit vlastní názor ve všech záležitostech, které se ho týkají. Svůj názor musí 

vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušného a dobrého 

občanského soužití. Jeho názorům musí být dána náležitá váha. Žák má právo sdělit 

svůj názor třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím, zástupci ředitele, řediteli školy. 

 na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, nedbalým zacházením, před 

sociálně-patologickými jevy a projevy rasismu. Má právo na využití preventivních 

programů, které mu slouží k poskytnutí potřebné podpory ve zmíněných oblastech. 

 na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy 

 na ochranu před všemi formami sexuálního násilí a před kontaktem s narkotiky a 

psychotropními látkami 

 vybrat si zájmový útvar 

 vybrat si volitelný předmět v rámci možností školy 

 účastnit se přímo činností školy prostřednictvím třídní samosprávy a Žákovské rady 

 účastnit se všech akcí pořádaných školou 

 stravovat se ve školní jídelně, pokud bude dodržovat Řád školní jídelny 

 na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní 

výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku 

 v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího 

 

 

POVINNOSTI ŽÁKA 

 
Žák má povinnost: 

 dodržovat Řád školy 

 při setkání s kteroukoli dospělou osobou slušně pozdravit 

 řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat 

 respektovat rozvrh hodin 

 chodit do školy vhodně a čistě upraven a oblečen 

 používat jako přezůvky z hygienických důvodů otevřenou obuv 

 chránit svůj majetek, majetek spolužáků a majetek školy, zabránit jeho bezdůvodnému 

ničení, zodpovědně pečovat o zapůjčené učebnice 

 chránit si své zdraví a neohrožovat zdraví svých spolužáků  

 dodržovat předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti 

 nenosit věci, které by mohly způsobit úraz nebo jinak ohrozit žáky, včetně  

piercingu 

 nenosit do školy tabákové výrobky, zapalovače, alkohol a toxické látky  

 nenosit do školy zbraň sečnou, bodnou, střelnou, výbušninu a zábavnou pyrotechniku 

 nenosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou 

 oznámit kterémukoli zaměstnanci školy skutečnost, že jemu či jiné osobě byly 

nabízeny toxické a návykové látky 

 vypínat mobilní telefon v době vyučování a uschovat ho do aktovky 

 dodržovat zákaz pořizování zvukového či obrazového záznamu pedagogů, žáků a 

ostatních pracovníků školy bez jejich souhlasu 

 plnit pokyny pedagogických zaměstnanců i dalších zaměstnanců školy vydané 

v souladu s právními předpisy a školním řádem 

 

Účinnost dnem 1. 9. 2014                Mgr. Michal Pernecký 

               ředitel školy 
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PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 
 

Zákonný zástupce má právo: 

 na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, a to v době 

konzultačních hodin, popř. kdykoli po dohodě s daným pedagogem, který je povinen 

termín schůzky sdělit na recepci školy. 

 využívat při komunikaci s pedagogy e-mailovou korespondenci, a to v pracovní dny 

do 14:00 hodin. E-mailová korespondence slouží především k omlouvání absence 

žáka, k určení termínu konzultace (závažnější problémy je nutno řešit osobně). Obsah 

korespondence musí odpovídat zásadám slušného chování a všeobecně platným 

společenským normám. 

 volit a být volen do školské rady. 

 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitosti jejich dětí. 

 požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel vnitřního režimu školy. 

 

 

POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 

 
Zákonný zástupce má povinnost: 

 zajistit, aby žák docházel řádně do školy, a to dle platného školního rozvrhu. 

 na vyzvání třídního učitele, zástupce ředitele nebo ředitele školy se osobně zúčastnit 

projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka. 

 informovat písemně školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka 

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

 pokud se dítě nemůže z důvodů předem známých zúčastnit vyučování, je zákonný 

zástupce povinen požádat písemně o jeho uvolnění – na 1-3 dny třídního učitele, na 

více dnů ředitele školy. K uvolnění žáka z výuky na více dnů podají rodiče 7 dnů 

předem písemnou žádost na předepsaném formuláři. Po udělení souhlasu ředitele 

školy může být žák uvolněn z výuky na 10 pracovních dnů v jednom školním roce. 

 zákonný zástupce žáka je povinen ohlásit nepřítomnost žáka ve vyučování již první 

den, nejpozději třetí pracovní den (telefonicky, faxem, e-mailem). 

 po návratu žáka musí zákonný zástupce nejpozději třetí pracovní den doložit důvody 

nepřítomnosti s přesným vymezením délky absence. Pozdější omluvy jsou v rozporu 

se zákonem a tedy nepřípustné. V takovém případě se bude jednat o neomluvenou 

absenci a tedy o záškoláctví žáka, kdy povinností školy je tuto skutečnost nahlásit 

orgánu sociálně – právní ochrany dětí, popřípadě Polici ČR. 

 při uvolnění z vyučování vyplnit žádost o uvolnění, v případě že dítě nemůže 

vyzvednout, potvrdí tuto skutečnost v žádosti o uvolnění dle vzoru v žákovské knížce. 

Před odchodem ze školy žák odevzdá propustku potvrzenou třídním učitelem 

(zastupujícím učitelem) na vrátnici, a to s formulací, zda žák odchází s doprovodem či 

sám. 

 při komunikaci se zaměstnanci školy dodržovat pravidla slušného chování. 

 

Přístup rodičů do školy je dán Směrnicí ředitele ke vstupu rodičů a návštěv do 

budovy škol. 

 

 

Účinnost dnem 1. 9. 2014                Mgr. Michal Pernecký 

                 ředitel školy 


