Základní škola praktická a Základní škola speciální Rožmitál pod Třemšínem
Komenského 622 ; 262 42 Rožmitál p.Tř. tel.318665272
IČO : 71008390; DIČ : 064 – 71008390; Bank.spoj.:Česká spořitelna č.ú. 0524848379/0800

VÝPIS ZE ŠKOLNÍHO ŘÁDU
Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků
Žáci mají právo:
• na vzdělávání a školské služby podle školského zákona
• na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností
• na vyjádření vlastního názoru, přičemž jejich vyjádřením musí být
věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje
• na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání – zápisy v žákovské knížce,
vysvědčení
• na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se
vzdělávání podle školního vzdělávacího programu
• na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho
rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku
– preventivní programy, projektové dny, protidrogová prevence
• na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením
• na využívání veškerých místností určených k výuce, vybavení školy a veškerých
pomůcek , které škola vlastní ke vzdělávání žáků, vždy s vědomím pracovníka
školy
• na respektování soukromého života žáka a jeho rodiny
• na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku
• zúčastňovat se akcí pořádaných školou - s ohledem na jeho schopnosti a kapacitu akcí
• v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího
• požádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce či jiného
pracovníka školy pokud se z jakéhokoliv důvodu cítí v tísni
Žáci mají povinnost:
• řádně docházet do školy a vzdělávat se
• dodržovat školní řád, vnitřní řády pracoven a pokyny školy k ochraně zdraví a
bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
• plnit pokyny pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem
• chovat se ve škole slušně v rámci obecně platných společenských
norem :
Vstoupil jsi – pozdrav
Odcházíš – rozluč se
Chceš-li – řekni prosím
Dostaneš-li – řekni děkuji
Používej i ostatní „kouzelná „ slova, která k sobě lidi přibližují
Neskákej nikomu do řeči, každý má právo vyjádřit svůj názor
Nikomu neubližuj – jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu
Nenič – každá věc, která Ti posloužila, poslouží i druhým

Netrap se – všechny dveře jsou zde otevřené, proto se přijď rozdělit o
každou bolest i radost
Mluv pravdu – lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří
Važ si sám sebe i druhých – v životě je důležité znát cenu svou i
druhých
Nečiň jiným to, co nechceš, aby bylo činěno tobě
Neboj se překonávat překážky, neboj se neúspěchu
• být ve škole čistě a přiměřeně oblečeni
• neopouštět bez dozoru nebo svolení pedagoga školní budovu ani areál školy
• nepoškozovat majetek školy a spolužáků
Rodiče (zákonní zástupci) mají právo:
• na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte – zápisy v žákovské
knížce, třídní schůzky, vysvědčení
• vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání
žáka
• požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka
• 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,
• volit a být voleni do školské rady
• na aktuální informace o dění ve škole prostřednictvím veřejných dokumentů školy,
internetu a informační nástěnky ve vstupních prostorách školy
• na informace a poradenskou pomoc školy - po předchozí dohodě s vyučujícím a
zásadně v době mimo vyučování
• po předchozí dohodě možnost zúčastnit se vyučování
• požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel viz. Organizační řád školy
• podporovat školu např. být nápomocný radou a odbornými znalostmi a dovednostmi,
nabídnou škole náměty pro obohacení výchovně vzdělávacího procesu,věnovat
škole věcný nebo finanční dar…
Rodiče (zákonní zástupci) mají povinnost:
• zajistit, aby žák docházel řádně do školy
• zajistit, aby žák přicházel do školy na vyučování a školní akce včas, správně vybaven
a připraven
• seznámit se a dodržovat Školní řád
• na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání
závažných otázek týkajících se vzdělávání, chování či jiných důležitých
skutečností
• oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné
pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích
• informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a
případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje

o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo
zdravotně znevýhodněn
• doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od
počátku nepřítomnosti žáka - písemně nebo telefonicky. Po návratu žáka do
školy pak písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje
jeden ze zákonných zástupců žáka. Při podezření na neomluvenou absenci si
třídní učitel nebo jiný vyučující může vyžádat prostřednictvím zástupců žáka
lékařské potvrzení. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu
do školy. Absenci žáka omlouvají zákonní zástupci žáka. Při dlouhodobé
absenci známé předem škola vyžaduje od rodičů předem písemnou omluvu
absence (např. rodinné rekreace). Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný
vyučující, na delší dobu uvolňuje třídní učitel.
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.
• poskytnout škole spojení na sebe nebo na zástupce, kterého by škola mohla informovat
o nenadálých a mimořádných událostech
Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a
studentů.
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. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění
svých věcí .
3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky,
šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z
bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.
4. Žáci školy 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 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.
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