
ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická 1/400 , 181 00 Praha 8 – Bohnice 
 

ŠKOLNÍ ŘÁD 
 

Školní řád upravuje a konkretizuje podmínky výchovně vzdělávací práce v základní 
škole, v návaznosti na platný školský zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění a 
na vyhlášku č. 48/2005 Sb. o základní škole v platném znění včetně vztahů mezi 
účastníky tohoto procesu a povinnosti zaměstnanců školy a vyhlášku č. 72/2005 Sb. 
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, 
vyhlášku č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných a vyhlášku č. 74/2005 Sb. 
o zájmovém vzdělávání v platném znění. 

 
Školní řád je závazný pro všechny žáky 1. – 9. ročníku, příslušné pracovníky školy a 
zákonné zástupce žáků. 
Pro některé součásti školy je vydán samostatný řád, tj. podrobnosti provozu a 
pravidel chování – např. řád školní družiny, školní jídelny, školního hřiště, odborných 
pracoven, budovy Na Bendovce. 

 
Mateřská škola Ústavní má svůj vlastní školní řád. 

 

A. PROVOZ ŠKOLY A DOCHÁZKA ŽÁKŮ DO ŠKOLY, 
VYUČOVÁNÍ 

▪ Provoz školy je v pracovní dny mimo školní prázdniny od 6:30 do 18:00 hodin. 
Přítomnost jakýchkoli osob mimo tuto dobu nebo v jiné dny v prostorách školy musí 
vždy schválit ředitel školy. Výjimkou je provoz na školním hřišti. 

▪ Vyučování je rozvrženo do vyučovacích hodin, které trvají 45 minut. Začátek vyučování 
je v 8:00 hodin, ukončeno musí být nejpozději do 17:00 hodin. Hlavní vchod do budovy 
se otevírá pro školní družinu v 6:30 hodin, pro ostatní žáky v 7:40 hodin. V budově 
Na Bendovce 20 začíná ranní dozor nad žáky 30 minut před zahájením 
vyučování. Žáci mohou v době polední přestávky mezi dopoledním a odpoledním 
vyučováním pobývat ve školní budově pod dozorem pověřené osoby a v určených 
prostorách. 

▪ Po projednání s vedením školy mohou vyučující zařadit vyučování v blocích, kde 
nemusí respektovat délku vyučovací hodiny (45 minut), musí však respektovat 
individuální potřeby dětí a dbát na dodržování zásad hygieny při výchovně vzdělávací 
práci. 

 
▪ Vyučování je časově upraveno následovně: 

1. vyučovací hodina 8:00 – 8:45 

2. vyučovací hodina 8:55 – 9:40 

3. vyučovací hodina 9:50 – 10:35 

4. vyučovací hodina 10:55 – 11:40 



5. vyučovací hodina 11:50 – 12:35 

6. vyučovací hodina 12:45 – 13:30 

7. vyučovací hodina 14:00 – 14:45 

 
8. vyučovací 

 
hodina 

 
14:55 

 
– 
 
15:40 

9. vyučovací hodina 15:50 – 16:35 

▪ O přestávkách se mohou žáci volně pohybovat po budově školy, o velké přestávce 
(přestávka po 3. vyučovací hodině) pobývají žáci při příznivém počasí v podzimních a 
jarních měsících venku – 1. třídy v předzahrádce, děti z 1. stupně v atriu, 2. stupeň 
před budovou školy, žáci 2. tříd (budova Na Bendovce) v zahradě. 

▪ Prostor vstupu do budovy školy a v šatnách je z bezpečnostních důvodů monitorován 
kamerovým systémem. 

▪ Pobyt žáků ve škole je dán rozvrhem (povinných a nepovinných) vyučovacích hodin, 
rozvrhem školního klubu, školní družiny, zápisem žáka do školní družiny, klubu nebo 
školní jídelny. Jinak je pobyt žáků ve škole povolen pouze tehdy, je-li určen nebo 
schválen některým z pedagogických pracovníků školy, který vykonává nad žáky 
pedagogický dozor. 

▪ Vyučování probíhá podle schváleného rozvrhu včetně rozmístění tříd. Jakékoliv změny 
je potřeba včas projednat se zástupcem ředitele a musí být zaznamenány v plánu 
týdne nebo v rozvrhu suplovaných hodin ve sborovně. Předávání informací o aktuálních 
změnách v rozvrhu hodin je realizováno prostřednictvím systému Bakaláři. Tyto 
informace jsou v momentě zveřejnění v tomto systému považovány za oznámené 
zákonným zástupcům žáků. Jestliže žák přijde do školy i přesto, že je hodina v rozvrhu 
zrušena, má povinnost se nejpozději 5 minut po začátku vyučovací hodiny nahlásit v 
kanceláři školy a bude zařazen do jiné třídy. 

▪ Před ukončením dopoledního nebo odpoledního vyučování, zájmového kroužku nebo 
jiné předem naplánované aktivity mohou žáci opustit budovu jen se souhlasem třídního 
učitele (v případě jeho nepřítomnosti zastupujícího třídního učitele nebo zástupce 
ředitele), a to na základě písemného potvrzení zákonného zástupce žáka. Třídní učitel 
(zastupující  třídní učitel, zástupce ředitele) potvrdí „propustku“ pro službu 
na vrátnici, která ji uloží. V případě náhlých zdravotních potíží žáka je nutné jeho 
osobní předání rodičům. 

▪ V případě úrazu nebo akutních zdravotních potíží škola informuje neprodleně 
zákonného zástupce. V případě ohrožení života škola okamžitě přivolává záchrannou 
službu. Ve velmi vážných případech za doprovodu zaměstnance školy odjíždí žák 
do zdravotního zařízení. V ostatních případech čeká záchranná služba na přítomnost 
zákonného zástupce, který může rozhodnout o dalším postupu. V méně akutních 
případech informuje škola včas zákonného zástupce, který si dítě vyzvedává. 

▪ Rodiče o této skutečnosti informuje škola neprodleně. 
▪ Žák se zúčastňuje výuky všech předmětů učebního plánu podle rozvrhu, mimořádných 

a předem oznámených vyučovacích hodin (laboratorní práce, třídnické hodiny), všech 
výchovných a vzdělávacích akcí, označených školou za povinné. (Jako povinné mohou 
být označeny pouze takové akce, které nevyžadují finanční úhradu ze strany rodičů). 
Pokud se žák nezúčastní mimoškolní akce, která probíhá v době běžného vyučování, 
stanoví mu škola náhradní zaměstnání, na něž je jeho docházka rovněž povinná. 

▪ Docházka na volitelné nebo nepovinné vyučovací hodiny, na které se žák na začátku 
školního roku nebo pololetí přihlásil, je pro něj rovněž povinná. Změna je možná po 



souhlasu ředitele školy vždy jen na konci pololetí, a to na základě písemné žádosti 
zákonného zástupce žáka. 

▪ Veškeré akce mimo objekt školy (exkurze, vycházky, výlety, kulturní a sportovní akce 
apod.) musí být předem projednány se zástupcem ředitele, který m.j. zajistí 
vykonávání dozoru nad žáky a další provozní a bezpečností podmínky akce. 

▪ Škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat zotavovací 
pobyty žáků bez přerušení vzdělávání, výjezdy do zahraničí a další akce související 
s výchovně vzdělávací činností školy. 

▪ Při akcích mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění 
není škola, oznámí škola zákonným zástupcům žáka nejpozději 2 dny před akcí místo a 
čas shromáždění žáků, jakož i čas zahájení a ukončení akce. Bezpečnost a ochrana 
zdraví žáků na předem určeném místě se zajišťuje 15 minut před dobou shromáždění. 

 

B. VÝCHOVNÁ PRÁCE 
Před začátkem vyučování mohou přihlášené děti 1. stupně navštěvovat ranní družinu. 
Před zahájením a po skončení vyučování přebírají děti, které navštěvují školní družinu, 
vychovatelky. Provoz školní družiny je ráno od 6:30 hodin do 8:00 hodin, odpoledne 
po skončení vyučování do 17:20 hodin. 

C. PRÁVA ŽÁKŮ 
 
▪ Žák má právo na vzdělání a školské služby podle školského zákona č. 561/2004 Sb. 
▪ Žák má právo vyjadřovat svobodně své názory, a to ve všech záležitostech, které se ho 

bezprostředně týkají při dodržení pravidel slušné komunikace. Názorům žáka musí být 
věnována ze strany školy patřičná pozornost. 

▪ Žák může při dodržení zásad slušné komunikace vznášet dotaz k pracovníkům školy. 
▪ Žák má právo na bezplatné vzdělání a bezplatné poskytnutí základních učebnic a 

učebních textů. 
▪ Žák má právo využívat v maximální možné míře vzdělávací nabídku školy, která je dána 

rozvrhem vyučovacích hodin a dalších akcí pořádaných školou. Právo účasti žáka na 
akcích mimo objekt školy však může být omezeno v případě, že by touto účastí mohly 
být ohroženy zdraví nebo bezpečnost jeho samého nebo jiných (například v důsledku 
opakovaného nevhodného chování žáka). 

▪ Žák má právo na informace a poradenskou pomoc školy v oblasti vzdělávání a odborné 
přípravy k povolání. 

▪ Žák má právo na omluvu ze zameškané látky ve vyučování, pokud byl řádně předem 
omluven zákonným zástupcem z důvodu nemoci. Pokud chyběl z důvodu reprezentace 
školy, má právo na omluvu jen z těch předmětů, které se následující den opakují. 

▪ Žák má právo na ochranu před sociálně patologickými jevy a před projevy 
diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 

▪ Žák má právo na respektování svých individuálních zvláštností a odlišností a 
zdravotního stavu, pokud to zásadně nenarušuje život školy. 

▪ Žák má právo na osobní bezpečí a účinnou pomoc v ohrožení nejen v prostorách školy, 
ale i na všech akcích pořádaných školou. 

▪ Nově přijatý žák má právo na pomoc učitelů při adaptaci v nových podmínkách. 
▪ Žák má právo kdykoliv se obrátit na pracovníka školy se žádostí o pomoc, radu či 

informaci. 
▪ Žák má právo účastnit se soutěží a prezentace svých prací, výrobků a nápadů. 



▪ Žák může být za příkladné studijní výsledky, chování, pomoc spolužákům apod. 
odměněn pochvalou, příp. věcným darem. 

▪ Žák má právo přihlásit se k odběru obědů ve školní jídelně. Objednávání, placení a 
odhlašování obědů se řídí vnitřním řádem školní jídelny. 

▪ Žák má právo na náhradu z pojištění prokazatelně ztracených osobních věcí, které si 
do školy přinesl v přímé souvislosti s činností ve vyučování. 

 

D. PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 
 
▪ Zákonní zástupci mají právo na informace ohledně prospěchu a chování svého dítěte, 

(informace se podávají nejčastěji při konzultačních hodinách nebo při třídních 
schůzkách, ne v době vyučovacích hodin nebo bezprostředně před nimi!). 

▪ Zákonní zástupci mají právo seznámit se se všemi veřejnými dokumenty, které je škola 
povinna vydávat (např.výroční zpráva). 

▪ Zákonní zástupci žáků mají právo požádat ředitele školy o individuální vzdělávací plán 
pro své dítě se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním, a to 
s písemným doporučením poradenského zařízení. 

▪ Zákonní zástupci žáků mají právo požádat o celkové slovní hodnocení prospěchu svého 
dítěte v daném předmětu. 

▪ Zákonní zástupci mohou v případě pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých 
předmětech požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka, a to do 3 
pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděli, nejpozději však 
do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení! Komisionální přezkoušení se koná 
nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém školou se 
zákonným zástupcem. 

▪ Zákonní zástupci žáka mají právo na informace o poradenské pomoci školy nebo 
odborného poradenského pracoviště. 

▪ Zákonní zástupci žáka mají právo volit a být voleni do školské rady, dále vyjadřovat se 
ke všem rozhodnutím, která se týkají podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte. 

 

 
E. POVINNOSTI ŽÁKA 

 
▪ Žák je povinen řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. 
▪ Žák dodržuje pravidla slušného chování. 
▪ Žák dodržuje hygienické zásady při použití WC, neplýtvá hygienickými potřebami, 

které slouží všem, nezneužívá je. 
▪ Žák se po příchodu do školy přezouvá u své šatní skříňky, kam také ukládá své další 

osobní věci (např. koloběžky). V předmětech tělesná výchova a sportovní hry používá 
vhodný sportovní oděv a obuv. Vhodnost určuje učitel tělesné výchovy. 

▪ Žák přichází do školy včas – nejpozději 5 minut před zahájením vyučování. 
 
▪ Žák je po ukončení přestávky na svém místě v učebně. 
▪ Žák má povinnost dodržovat bezpečnostní zásady, chránit zdraví nejen své, ale i zdraví 

spolužáků, event. dalších osob. 
▪ Žák má zakázáno pracovat s elektrickými spotřebiči (např. nabíječky)! 
▪ Žák je povinen plnit pokyny všech pedagogických pracovníků školy, vydané v souladu 

s právními předpisy a školním řádem. 



▪ Žák má povinnost pečovat o svěřené či vypůjčené potřeby, pomůcky, chránit je před 
poškozením a zničením. Dále žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního 
místa a podílí se na udržování čistoty a estetického vzhledu celé učebny a ostatních 
společných prostor školy. Nese plnou odpovědnost za škody, způsobené úmyslně či 
z nedbalosti. 

▪ Žáci mají povinnost oznámit zástupci ředitele, popř. řediteli školy nepřítomnost 
učitele v hodině po 5 minutách od začátku vyučovací hodiny. Zpravidla tak činí týdenní 
služba ve třídě nebo zástupce třídy. 

▪ Žák má povinnost hlásit pedagogickým pracovníkům nebo zaměstnancům školy 
případné ztráty ihned. Cenné předměty, větší peněžní částky a mobilní telefony nosí 
žáci do školy pouze na vlastní riziko. 

▪ Žáci 1. stupně (1. – 5. ročník) mají povinnost po celou dobu vyučovacího dne mít 
vypnutý svůj mobilní telefon i veškerá další záznamová a přehrávací zařízení. Použít 
mobilní telefon mohou pouze s vědomím pedagogického pracovníka. 

▪ Žáci 2. stupně (6. – 9. ročník) mají povinnost mít vypnutý mobilní telefon nejméně 
během vyučovacích hodin. Použít mobilní telefon během vyučovací hodiny mohou 
pouze s vědomím pedagogického pracovníka. Žáci 2. stupně mohou použít svůj mobilní 
telefon během přestávek s podmínkou, že budou mít vypnuté hlasité zvuky (např. 
vyzvánění, upozornění, hlasitá reprodukce hudby atp.) Je přísně zakázáno pořizovat 
jakýkoliv zvukový či obrazový záznam během celého pobytu ve škole či školní akce bez 
vědomí pedagogického pracovníka. 

▪ Žák má povinnost dodržovat zákaz přinášení, konzumace, distribuce a zneužívání 
návykových látek a drog, kouření tabákových výrobků, inhalování elektronických 
cigaret a požívání alkoholických nebo tzv. energetických nápojů. Toto omezení platí 
pro všechny vnitřní a vnější prostory školy. Žák má zákaz vstupu do areálu školy pod 
vlivem těchto látek. Tyto povinnosti platí i během konání veškerých mimoškolních akcí 
organizovaných školou. 

▪ Žák má povinnost dodržovat zákaz nošení všech předmět a výrobků, ohrožujících 
zdraví, mravní výchovu dítěte a jeho život. 

▪ Žák má povinnost dbát dobrého jména školy. 
▪ Žák má povinnost dodržovat dohodnutá pravidla chování, se kterými je seznámen. 
▪ Žák má povinnost respektovat práva ostatních. Násilí vůči ostatním, ponižování, 

zesměšňování a další formy omezování práv druhých (projevy šikany) jsou nepřípustné. 
▪ Žák přispívá podle svých možností k tomu, aby ve škole vládla klidná a přátelská 

atmosféra, aby se množství hluku snížilo na minimum a aby práce ve vyučovacích 
hodinách probíhala co nejefektivněji. 

▪ Žáci mají povinnost dodržovat ve škole školní řád. Jeho porušení se řeší podle 
závažnosti přestupku, případně frekvence přestupků výchovnými opatřeními podle 
vyhlášky o základním vzdělávání. 

▪ Žáci mají povinnost chodit do školy odpočatí, čistí a střízliví, vhodně a čistě oblečeni, 
bez výstředností v oděvu a v účesu, bez zbytečného obnažování svého těla. 

▪ Při jakémkoliv uvolnění z vyučování je žák povinen si doplnit veškeré zameškané učivo. 
 

 
F. POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 
Zákonní zástupci žáků jsou povinni 

1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy, 
2. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek 

týkajících se vzdělávání žáka, 



3. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných 
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

4. V případě neomluvených hodin žáka na vyzvání projednat situaci se školou a 
výchovným poradcem. 

5. Posílat do školy žáka bez příznaků infekčních a respiračních onemocnění. 
6. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami 

stanovenými školním řádem takto: 
Nepřítomnost ve škole omlouvá zákonný zástupce žáka nejdéle do 3. kalendářního 
dne od počátku nepřítomnosti třídnímu učiteli (telefon, e-mail, žákovská knížka). 
Pokud nedojde k omluvě nepřítomnosti žáka zákonným zástupcem do 3 kalendářních 
dnů, budou zameškané hodiny považovány za neomluvené. 
Rodinné důvody jsou akceptovány školou jako písemná omluvenka pouze PŘEDEM, 
nikoliv dodatečně!! 

Škola si může vyžádat potvrzení od lékaře při nepřítomnosti delší než 3 dny, pokud má 
k tomu objektivní důvod. 

 

Jde-li žák na vyšetření, preventivní prohlídku, očkování apod., je ve škole 
nepřítomen pouze dobu nezbytně nutnou. K tomuto účelu pošle zákonný zástupce 
po žákovi písemnou omluvu. 

 
 

G. UVOLŇOVÁNÍ ŽÁKŮ 
▪ z vyučovací hodiny – příslušný vyučující, za podmínky informování třídního učitele a 

s písemnou „propustkou“ od rodičů, kterou TU potvrdí a služba ve vrátnici uloží 
▪ do 3 dnů – třídní učitel 
▪ nad 3 dny – ředitel školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka (žádost 

však nejdříve doporučí či nedoporučí třídní učitel, příp. zastupující třídní učitel). 
▪ Při jakémkoliv uvolnění z vyučování je žák povinen si doplnit veškeré zameškané učivo. 


