
Výpis ze školního řádu Základní školy v Novém Městě na Moravě, Leandra Čecha 860, okr. Žďár nad Sáz. 

Práva a povinnosti žáků 

 Žák má právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a svobodu myšlení, 

projevu (za podmínky, že bude dodržovat základní pravidla slušnosti a kulturních zvyklostí) shromažďování, 

náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se 

všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole. 

 Žák se systematicky připravuje na vyučování, soustředěně pracuje ve výuce a plní pokyny vyučujícího učitele. 

 Žák se ve škole chová slušně k dospělým i k ostatním žákům školy. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje ani 

jiných osob. 

 Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo školského 

zařízení nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených 

školským zákonem. 

 Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností organizovaných školou.  

 Věci, které žáci nepotřebují k vyučování, nenosí do školy. Pokud výjimečně tyto cenné věci, peníze musí mít 

s sebou, požádají o úschovu třídního učitele nebo vyučujícího. 

 V areálu školy je zákaz nošení, držení, prodávání a používání návykových látek včetně elektronických cigareta 

zábavné pyrotechniky. 

 Žák nesmí používat mobilní telefon při vyučování. 

 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.  V době 

vyučování (včetně hlavní přestávky) jsou žáci přítomni v areálu školy. V době oběda mohou opustit areál školy se 

souhlasem rodičů  - písemná forma souhlasu je uložena u třídního učitele. Školní dvůr mohou navštívit pouze 

v doprovodu vyučujících.  

 Žák nesmí v celém areálu školy cokoli ničit, poškozovat. 

 Zaviní-li žák úmyslné poškození školního majetku nebo majetku spolužáků, je povinen způsobenou škodu 

odstranit nebo nahradit. 

 O přestávkách jsou okna uzavřena, žáci mají přísně zakázáno s nimi manipulovat. 

 Žák je povinen přes čip evidovat příchod do školy, odchody a příchody během vyučování (např. k lékaři). 

V případě ztráty je povinen si čip opět zakoupit.  Žáci neopouštějí budovu zadním vchodem. 

 Pořizování jakýchkoli elektronických záznamů, (focení, nahrávání, natáčení apod.) které nesouvisí s výukou a 

jsou pořízeny v prostorách školy, je považováno za závažný přestupek. 

 Všichni žáci se seznámí se školním řádem. 

Povinnosti zákonného zástupce – omlouvání absence 

 Pokud se žák nemůže zúčastnit výuky, jeho nepřítomnost omlouvají rodiče do 3 dnů písemně nebo telefonicky a 

po návratu do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. 

 Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka, v případě, že žák není nemocen, dostaví se po 

vyšetření do školy a zapojí se do výuky.  

 Škola v odůvodněných případech může po rodičích požadovat lékařské potvrzení absence žáka. 

 Není-li nepřítomnost žáka ve škole omluvena, považují se tyto hodiny za neomluvené. 

 Žádost o uvolnění žáka z výuky z předem známých důvodů podávají rodiče písemně třídnímu učiteli, na více dnů 

řediteli školy (formulář je ke stažení na stránkách školy). 

 Odchod žáka během vyučování je možný pouze se souhlasem třídního (vyučujícího) učitele na základě písemné 

žádosti rodičů. 

Pozn.: Úplné znění školního řádu je k nahlédnutí v budově školy v pracovní dny od 7.15 do 15.30 hodin. 


