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ŠKOLNÍ ŘÁD 
 
Č.j. 200822               V Nových Bránicích 22. 8. 2020 
 
 
OBECNÁ USTANOVENÍ 
 

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám 
jako statutární orgán školy tuto směrnici.  
 
 
I. PRÁVA A POVINNOSTÍ ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE A PODROBNOSTI 
O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY 
 
  

A. Práva a povinnosti žáků 
 
1. Žáci mají právo 
 
a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, 
b) být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 
c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, 
pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s 
tím, že ředitel školy (školská rada) je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto 
samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko odůvodnit 
d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, 
přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni 
vývoje, 
e) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání, 
f) na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, na svobodu myšlení, projevu, 
shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických 
podmínek 
 
Rodiče (zákonní zástupci) mají právo zejména na 
 
a) svobodnou volbu školy pro své dítě 
b) informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole 
c) informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
d) nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy, 
 



Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. 

 Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice 

 

IČO: 49458795                                                                                                      tel: +420 546 421 646 

web: www.zsnovebranice.cz                                                            e-mail: info@zsnovebranice.cz 

 
 
 
 

e) právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14 
školského zákona 
f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v 
záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona, 
g) 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, 
h) volit a být voleni do školské rady, 
i) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka,  
j) požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka, 
 
2. Žáci (studenti) jsou povinni 
 
a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat, případně se 
účastnit distančního vzdělávání, pokud je poskytováno 
b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně 
zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s 
právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem. 
 
3. Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a 
provozních pracovníků, dodržuje školní řád školy a řády odborných učeben. Chová se tak, aby 
neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.       
 
4. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností 
organizovaných školou.  
 
5. Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen.      
 
6. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní 
školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí do školy učebnice 
a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.       
 
7. Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez 
vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením 
vyučujících a pod jejich dohledem.       
 
8. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou 
zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví 
škodlivých látek).       
 
9. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících. 
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10. Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování.  
 
11. Při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole z epidemiologických důvodů je možno 
přejít na distanční vzdělávání. Po dobu poskytování je distanční vzdělávání pro žáky povinné. 
 
11. Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a 
bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů 
odkládá pouze na místa k tomu určená, to znamená pouze do osobních uzamykatelných 
skříněk, případně na pokyn vyučujících, kteří je po stanovenou dobu přeberou do úschovy a 
zajistí jejich bezpečnost.  
 
12. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy 
nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností 
stanovených tímto zákonem. 
 
13. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení 
žákovi uložit: 
a) napomenutí třídního učitele, 
b) důtku třídního učitele, 
c) důtku ředitele školy. 
Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným 
způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy. 
 
 
II. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY       
 
A. Režim činnosti ve škole  

 
1. Vyučování začíná v 8.00 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích 
hodin a přestávek, které je přílohou tohoto řádu. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V případě 
projektové výuky je možno hodiny prodloužit. 

 
2. Školní budova se pro žáky otevírá v 6.45 hodin. Žákům je umožněn vstup do budovy 
v době 6. 45 – 7.30 hodin po zazvonění dole u dveří, v době 7.30 – 8.00 je budova otevřená. 
V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi 
zajišťují pedagogický dozor. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní 
budově. 
 
3. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se 
zařazuje přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním 
je dána rozvrhem hodin nebo se řídí pokynem vyučujícího odpoledního vyučování. V případě 
alternativních forem vyučování je možno přestávky měnit, vždy však bude v součtu  
zachována celková jejich délka. Při zkracování přestávek ředitel školy přihlíží k základním 
fyziologickým potřebám žáků. 
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4. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatně a ihned odcházejí do tříd. V 
průběhu vyučování je žákům vstup do šatny povolen pouze se svolením vyučujícího. Šatna je 
během vyučování zamčena.      
 
5. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, 
pedagogickými i nepedagogickými.  
 
6. Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských 
služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý 
vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, zajišťuje bezpečnost a ochranu 
zdraví žáků a při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům 
nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 
8. Škola vede evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při činnostech 
organizovaných školou, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a 
institucím.  
 
9. O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu. Velké přestávky jsou za 
příznivého počasí určeny k pobytu dětí mimo budovu školy.       
 
10. Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 6.45 do 15.45 hodin. Návštěvy a konzultace 
jsou možné kdykoliv po předchozí domluvě s vyučujícím, nebo ředitelem školy.        
 
11. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména 
organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. 
 
 
B. Režim při akcích mimo školu 
 
1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje 
vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým 
pracovníkem. Organizační zajištění mimoškolních akcí a školních výletů je dáno Směrnicí 
ředitele školy upravující organizaci školních výletů a mimoškolních akcí ze dne 6. 4. 2016. 
 
2. Při každé mimoškolní akci je ředitelem školy určen vedoucí akce, který je zodpovědný za 
organizační zajištění akce a za včasnou a přesnou informovanost rodičů. Vedoucí akce má u 
sebe mobilní telefon s kontakty na zákonné zástupce žáků a v případě potřeby nebo 
neočekávané události je neprodleně kontaktuje. 
 
3. Plavecká výuka je uskutečňována prostřednictvím plavecké školy Cézavan v Blučině. Výuky  
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se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné 
potvrzení dle požadavku plavecké školy.  
 
 
C. Docházka do školy 
 
1. Zákonný zástupce žáka je povinen informovat o nepřítomnosti žáka ve vyučování 
nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka přes portál komunikace 
v e-třídnici.  
 
2. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost 
jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí 
náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. 
 
 
D. Zákonní zástupci žáků  
 
1. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni  
 
a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení, 
b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání 
závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka, 
c) informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a 
případných změnách způsobilosti, případně o obtížích nebo jiných skutečnostech, které by 
mohly mít vliv na průběh vzdělávání 
d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami 
stanovenými školním řádem 
 
 
III. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED 
SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO 
NÁSILÍ 
 
1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek 
svůj ani jiných osob.    
 
2. Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není 
vykonáván dohled způsobilou osobou.        
 
3. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo 
mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému 
dozoru. 
 
4. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením 
bez dohledu pedagogického pracovníka.  
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5. Při výuce TV v budově sokolovny zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy. 
Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině 
školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků 
provede vyučující záznam do třídní knihy v e-třídnici. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž 
před každou akcí mimo školu. 
 
6. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci 
školy zajištěna kontrola přicházejících osob; při odchodu žáků z budovy za žáky zodpovídají 
pedagogové podle plánu dohledů. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím 
příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali 
nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře 
hlavního vchodu i všech únikových východů. Škola je opatřena kamerovým systémem. 
 
7. Šatny s odloženými svršky žáků jsou uzamčeny, klíče od šaten jsou umístěny na dohodnuté 
místo. Šatnu odemykají pouze zaměstnanci školy. Uzamčení všech šaten průběžně kontroluje 
školnice.        
 
8. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, 
poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy.   
 
9. Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává 
žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny vychovatelce školní družiny. Žáci, kteří školní  
družinu nenavštěvují, jsou pedagogickým pracovníkem odváděni do šatny a poté puštěni 
domů. Dozor v šatnách nad žáky odcházející z budovy vykonává pedagog, který v dané třídě 
vyučoval poslední hodinu.      
 
10. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a protipožární předpisy. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění 
žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka.  
Nemocný žák vykazující známky akutního onemocnění musí být oddělen od ostatních žáků, 
může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní 
učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, 
telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.   
     
11. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru 
dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd.,  
pokud k tomu nemají písemné svolení rodičů. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem 
výuky žáka, přestávek a pobytu ve školní družině.   
 
 
A. Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem 
 

1. Škola vytváří podmínky pro předcházení výskytu případů užívání návykových látek 
v prostorách školy v době školního vyučování, včetně všech školních akcí i mimoškolní 
činnosti. 
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2. Školní řád školy jasně vymezuje zákaz užívání návykových látek ve škole, jejich nošení do 
školy. 
 
3. Podrobněji se touto problematikou zabývá Školní metodik prevence, který zpracovává 
Minimální preventivní program, jeho hodnocení, Krizový plán a Postup školy při výskytu 
podezřelé látky či podezření na užití omamné látky žákem. 
 
 
B. Evidence úrazů 
 
Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad žáky 
dohled. Pokud byl úraz ohlášen dodatečně žákem nebo jeho zákonnými zástupci, záznam 
provádí opět zaměstnanec, během jehož dohledu k úrazu údajně došlo, nebo třídní učitel. 
V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo 
souvisejících činnostech a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.  
Při úrazech smrtelných a úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost dítěte, žáka nebo 
studenta ve škole nebo školském zařízení, vyhotovuje škola záznamy o úrazu na 
předepsaných formulářích.  
Hlášení úrazu. O úrazu nezletilého žáka podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného 
odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci. Pokud nasvědčují zjištěné skutečnosti tomu, že v 
souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný 
úraz, podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému 
útvaru Policie České republiky.  
Záznam o úrazu. Úraz se zapíše do knihy úrazů na příslušný rok a nahlásí se ČŠI 
prostřednictvím elektronického hlášení INSPIS. Podle potřeby a charakteru úrazu se zahájí 
jednání s pojišťovnou. 
Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem 
evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu, podléhají režimu 
ochrany osobních údajů podle planých právních předpisů. 
 
 
IV. 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. 
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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. Žákům základních škol jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v 
seznamu podle školského zákona. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání učebnice a  
učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání 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.  
 
 
V. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ 
 
1. Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílčí, samostatné části školního řádu - ve 
směrnici "Školní řád - pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů" 
(klasifikačním řádu).  
 
 
VI. ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 
 
Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování (§2, odst. 3) stanovuje ředitel školy tyto 
podmínky pro poskytování školního stravování: 
 
cenu obědů 
způsob placení (hotovostní, bezhotovostní) 
do kterého data musí být obědy pro příští měsíc zaplaceny 
způsob přihlašování a odhlašování 
výdej do jídlonosičů 
organizaci výdeje - dozory, doba stravování pro cizí strávníky, atd. 
 
Tyto náležitosti jsou stanoveny v provozním řádu školní kuchyně a jídelny. Informace budou 
vždy s předstihem zveřejněny na webových stránkách školy. 
 
 
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2020 
Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím 
způsobem: vyvěšením na chodbě školy a na webových stránkách školy 
www.zsnovebranice.cz. 
Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na provozní poradě dne 26. 8. 2020. 
Školská rada byla seznámena s tímto školním řádem 25. 8. 2020. 
Žáci školy byli s tímto řádem řádně seznámeni třídními učiteli, seznámení bude zaznamenáno 
v e-třídnici.  
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Zákonní zástupci žáků budou informováni o vydání řádu školy informací na webu školy, řád je 
pro ně zpřístupněn na chodbě a na webových stránkách školy. 
 
 
 
V Nových Bránicích dne 22. 8. 2020 
 
 
Mgr. Radek Podveský 
ředitel školy 
 


