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I. USTANOVENÍ PRO ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE
A. PRÁVA ŽÁKŮ
Žák má právo:
1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.
2. Na odpočinek a volný čas.
3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní, morální
a sociální rozvoj. Má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně
ovlivňují jeho morálku.
4. Na vyjádření jeho vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat
přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. Jeho názorům
musí být dána náležitá váha. Žák má právo sdělit svůj názor třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím,
výchovnému poradci, zástupci ředitele nebo řediteli školy.
5. Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými
jevy. Má právo na využití preventivních programů, které mu slouží k poskytnutí potřebné podpory
ve zmíněných oblastech.
6. Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy.
7. Může si vyžádat pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit své znalosti.
8. Na zvláštní péči v odůvodněných případech (v případě jakéhokoliv druhu onemocnění, zdravotního
postižení, v případě mimořádných schopností a talentu).
9. Na život a práci ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivin ze školního prostředí v rámci
možností školy.
10. Na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními
látkami.
B. CHOVÁNÍ ŽÁKA
1. Žáci dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo školu. Při každém svém počínání mají na
paměti nebezpečí úrazu. Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků a pracovníků školy.
2. Žáci dodržují zásady kulturního chování. Zdraví učitele, zaměstnance školy a jiné dospělé osoby
pozdravem „Dobrý den“.
3. Do školy vstupují určeným vchodem, ten používají také k odchodu. O přestávkách a v době vyučování je
zakázáno opouštět budovu školy.
4. Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují nevhodně průběh vyučovacích hodin. Při příchodu
vyučujícího do třídy a rovněž při jeho odchodu po ukončení hodiny žáci zdraví povstáním. Žáci vzdávají
poctu státním symbolům, a to i mimo školu.
5. Přestávky jsou vyhrazeny k odpočinku a přípravě potřeb pro další vyučovací hodinu.
Je povolen volný pohyb žáků za účelem nákupu svačinek v budově školy, přičemž ostatní žáci tráví
přestávku na poschodích svých tříd. Musí přitom dodržovat pravidla slušného chování a bezpečnosti.
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Do jiných tříd přecházejí ukázněně. Vstupovat do tělocvičny smějí jen s učitelem, v případě zájmových
činností jen se svým vedoucím.
Hlavní přestávku (od 09:40 do 10:00 hodin) využijí žáci k hygieně, svačině a pobytu mimo třídu dle
pokynů dozírajících učitelů. Větrání tříd se zabezpečuje dle pokynů třídních učitelů.
6. V jídelně se žáci řídí pokyny dozírajících učitelů a pracovníků jídelny. Dodržují pravidla slušného
stolování.
7. Po vstupu do školy se žáci přezouvají v šatnách do zdravotně vhodných přezůvek. Do tělocvičny vstupují
po přezutí do vhodné sportovní obuvi. Při odchodu ze školy si nenechávají nic v šatnách.
8. Do školy nesmí žáci nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní
výchovu žáků. Neměli by také nosit cenné předměty, které nepotřebují k výuce a větší obnosy peněz.
9. Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě ohlásí tuto skutečnost vyučujícímu nebo učiteli, který koná
dozor a také třídnímu učiteli.
10. Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, stejně jako pití alkoholických nápojů a kouření,
je žákům školy zakázáno.
11. Ve škole i mimo školu dodržují žáci pravidla slušného chování a dbají na dobré občanské soužití. Žáci se
podílejí na příznivém klimatu školy, vytvářejí žádoucí postoje k lidem jiné národnosti, nepřipouštějí
projev intolerance, xenofobie a rasismu.
12. Žák školy pomáhá slabším a postiženým spolužákům, popřípadě občanům.
13. Žák je zodpovědný za svoje studijní výsledky a chování.
14. Žákům nedoporučujeme nošení mobilních telefonů do školy. Pokud žák přesto mobilní telefon přinese,
v době vyučování musí být vypnut a uložen v aktovce.
C. DOCHÁZKA DO ŠKOLY
1. Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Na vyučovací hodiny přichází včas, aby si stačil
připravit potřebné pomůcky před jejich začátkem.
2. Nepřítomnost žáka ve škole omlouvají rodiče ze zdravotních a jiných vážných důvodů. Toto je nutno
učinit do tří dnů od začátku nepřítomnosti, omluvit lze žáka i telefonicky.Známou nepřítomnost je
nutno omluvit předem.V odůvodněných případech a na základě žádosti rodičů může uvolnit žáka na dva
dny třídní učitel, na více dní ředitel školy.
3. V případě uvolňování žáka během vyučování musí zákonný zástupce žáka vyzvednout nebo písemně
potvrdit souhlas s jeho samostatným odchodem.
4. V odůvodněných případech má škola právo vyžadovat na omluvu nepřítomnosti žáka lékařské potvrzení.
5. V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě.
6. Při účasti na akcích, které organizuje škola, žáci dodržují ustanovení školního řádu.
D. ZACHÁZENÍ SE ŠKOLNÍM MAJETKEM, UČEBNICEMI A ŠKOLNÍMI POTŘEBAMI
1. Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou, je přitom povinen řídit se
pokyny učitelů a jiných oprávněných osob.
2. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení třídy a školy a také
ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou.
3. Za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající
náhrada.

E. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI ŽÁKŮ
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1. Rodiče žáků mají právo informovat se na chování a prospěch svého dítěte u vyučujících a třídních učitelů
v určených konzultačních hodinách (třídní schůzky) nebo po předchozí domluvě v jinou dobu. Není
dovoleno narušovat v této souvislosti vyučování.Návštěvu je nutno ohlásit v ředitelně školy.
2. Rodiče žáků mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících nebo u ředitele školy.
3. Omlouvání dítěte – viz část C. Docházka do školy.
4. Rodiče souhlasí se zařazením dítěte do školních vzdělávacích miniprojektů. Za obsah a úroveň těchto akcí
odpovídá vedení školy.
5. Z hygienických důvodů není dovoleno vstupovat do prostor ŠJ osobám, které se ve školní jídelně
nestravují (čekající a doprovázející rodinní příslušníci).
II. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE
A. ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ
1. Vyučování ve škole se koná podle pevného rozvrhu, který schvaluje ředitel školy.Rozvrh je vyvěšen
v ředitelně a na nástěnce u ředitelny.
2. Začátek vyučování je v 08:00 hodin.
3. Zvonění a přestávky:
Hodina Začátek Konec
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

07:00
08:00
08:55
10:00
10:55
11:50
12:50
13:45
14:35
15:25

07:45
08:45
09:40
10:45
11:40
12:35
13:35
14:30
15:20
16:10

B. ORGANIZACE DALŠÍCH ČINNOSTÍ KONANÝCH VE ŠKOLE
1. Veškeré činnosti mimo vyučování probíhají ve škole po domluvě a schválení ředitelem školy.
2. Před začátkem činnosti čekají žáci před budovou, kde si je vyzvedne odpovědný pracovník. Tento
zodpovídá za dozor a dodržování všech předpisů s činností souvisejících.
3. Vycházky a exkurze jsou součástí vyučování.
4. Školní výlety se mohou organizovat jednou ve školním roce. Jejich program schvaluje ředitel školy, který
je zařadí do pracovního plánu školy. Pro žáky, kteří se z různých důvodů nezúčastní výletu, zajistí třídní
učitel náhradní vyučování. Žáci prvního až pátého ročníku konají výlety jednodenní, žáci šestého až
devátého ročníku jednodenní až dvoudenní. Pro žáky šestého až devátého ročníku je možno školní výlet
prodloužit o dny pracovního volna.
5. Pro žáky sedmých ročníků škola organizuje lyžařský výcvik.
6. Žáci 1.-9. ročníku se mohou účastnit škol v přírodě.
7. Zájmový útvar se zřizuje při minimálním počtu 10 přihlášených žáků. Účast žáků v zájmových útvarech je
dobrovolná.
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C. ORGANIZACE ČINNOSTI ŠD
1. Nepřítomnost v docházce žáků do ŠD musí být rodiči omluvena.
2. Žáci přicházejí do družiny v budově školy od 06:00 do 07:35 hodin, ze školní družiny odcházejí podle
písemné dohody rodičů a vychovatelek ŠD. Žáka lze uvolnit na písemnou žádost rodičů předloženou
předem i mimo dohodnutý čas odchodu.
3. Žáci odchází ze školní družiny pouze s vědomím a podle pokynů paní vychovatelky v doprovodu rodičů
nebo jejich zástupců.
4. Po ukončení vyučování odvádějí třídní učitelky děti do šatny a tam si je vyzvedávají vychovatelky.
III. REŽIM ŠKOLY PRO ŽÁKY
A. PŘED VYUČOVÁNÍM
1. Před vyučováním čekají žáci před budovou. Vchod do budovy i vestibul zůstávají volné.
2. Škola se otevírá pro žáky v 07:40 hodin. Žáci odcházejí ukázněně do šaten.
3. Žáci se přezují do zdravotně vhodných přezůvek, oděv a obuv odloží v šatně a odcházejí do tříd. Dbají
pokynů dozírajících pracovníků, nezdržují se zbytečně v šatnách.
4. Začíná-li žákům vyučování další hodinu, vcházejí do budovy školy se zazvoněním na přestávku.
5. Šatnáři dohlížejí na pořádek v šatnách, na řádné uložení svršků a zamčení šatny.
6. V době vyučování je povolen vstup do šatny jen se svolením učitele a v doprovodu šatnáře.
7. V případě zahájení vyučování v 7:00 hodin (rozšířená a zdravotní TV, zájmové útvary, laboratorní práce
apod.) čekají žáci před vchodem do budovy, kde si je vyzvedne příslušný pedagog.
B. PŘI VYUČOVÁNÍ
1. Při vyučování se žáci chovají ukázněně a dbají pokynů vyučujících.
2. Žáci, kteří se opozdí, se řádně omluví.
3. Nemá-li žák úkol, ohlásí to vyučujícímu s řádnou omluvou.
4. Při příchodu do třídy zaujme žák své místo a připraví se na vyučování. Žáci se aktivně účastní vyučování
a nenarušují nevhodně průběh vyučovacích hodin. Musí přitom dodržovat pravidla slušného chování
a bezpečnosti. Do jiných tříd přeházejí ukázněně.Vstupovat do tělocvičny a odborných pracoven smějí jen
s učitelem, v případě zájmových činností jen se svým vedoucím.
5. Do školy nesmí žáci nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní
výchovu žáků. Nedoporučuje se také nosit cenné předměty, které nepotřebují k výuce a větší obnosy
peněz.
6. Po zvonění sedí všichni žáci v lavicích. Pokud se nedostaví vyučující do pěti minut po zvonění, oznámí
jeho nepřítomnost předseda třídy v ředitelně nebo kanceláři školy.
7. Žák odpovídá za pořádek a čistotu na svém místě. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené
všechny věci, které tvoří zařízení třídy a školy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou.
8. Každý žák má určené místo. Změnit je může jen se souhlasem TU nebo dle pokynů vyučujícího.
9. Třídní knihu přináší do první hodiny vyučující, během vyučování určený žák.
10. Služba týdne dbá na čistotu a pořádek, odpovídá za čistě umytou a utřenou tabuli v průběhu vyučování.
11. Žákům není povoleno vstupovat do sborovny, kabinetů a ředitelny školy bez vyzvání zaměstnance školy.
12. Platí přísný zákaz jakkoli manipulovat se školním zařízením, pokud není přítomen vyučující a nedá k
těmto úkonům příkaz. Platí pro všechny prostory školy – chodby, učebny, toalety atd. O přestávkách je
rovněž zakázáno nešetrně zacházet s nábytkem a celkovým vybavením místností.
13. Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo školníkovi. Za
škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající
náhrada. Při ztrátě učebnic zakoupí žák nové, při poškození učebnic uhradí částku předepsanou školou.
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14. V době mimo vyučování se žáci nesmějí zdržovat ve školní budově.
15. V průběhu všech akcí netýkajících se vyučování jsou žáci povinni vstupovat do budovy školy pouze
v doprovodu příslušného vedoucího nebo učitele a stejným způsobem školu opouštějí.
16. Přestávky jsou vyhrazeny k odpočinku a přípravě potřeb pro další vyučovací hodinu.Je povolen volný
pohyb žáků za účelem nákupu svačinek a čaje, přičemž ostatní žáci tráví přestávku na poschodích svých
tříd. Hlavní přestávku (od 09:40 do 10:00hodin) využijí žáci k hygieně, svačině a pobytu mimo třídu dle
pokynů dozírajících učitelů.
17. Je zakázáno běhat po třídách, chodbách a schodišti, zdržovat se na toaletách a v předsíních toalet.
18. Během přestávek není dovoleno vycházet ze školní budovy.
19. Do školy je zakázáno nosit oblečení, které propaguje fašismus, rasismus a drogy.Nošení, držení,
distribuce a zneužívání návykových látek, stejně jako pití alkoholických nápojů a kouření, je žákům školy
zakázáno.Rovněž je zakázáno ponižování, tělesné ubližování a veškerá činnost, která by vedla
k ohrožování zdraví žáků (šikana). Žák je povinen chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků.
20. Nalezené věci se odevzdávají třídnímu učiteli, školníkovi nebo do kanceláře školy.
C. PŘI ODCHODU ZE ŠKOLY
1. Po skončení vyučování každý žák uvede své místo do náležitého pořádku (týká se celé učebny –
zodpovídá odvádějící učitel).
2. Dle pokynů vyučujícího se žáci řadí a odchází do šatny. Vyučující odvádějí žáky do prostoru šaten
a k jídelně.
3. Po skončení vyučování se žák zdržuje v šatně po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne a odchází
z budovy.
4. Žák zachovává čistotu i v okolí školy, školní jídelny a v areálu školního hřiště.
5. Mimo školu se žák chová v souladu s pravidly slušného chování a dobrého občanského soužití tak, aby
nepoškozoval pověst školy.
D. ZDVOŘILOSTNÍ NÁVYKY
1. Žáci oslovují členy pedagogického sboru „pane řediteli“, „paní učitelko“, „pane učiteli“.
2. Žáci dodržují zásady kulturního chování. Zdraví učitele, zaměstnance školy a jiné dospělé osoby
pozdravem „Dobrý den“. Ve třídě zdraví povstáním při zahájení i ukončení každé hodiny.
3. Žák respektuje pokyny všech vyučujících, vychovatelek ŠD a ostatních zaměstnanců školy.
4. Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov, jsou ohleduplní k mladším spolužákům .
5. Při jednání s vyučujícími i jinými dospělými žáci vždy stojí.
6. Každého dospělého, který vstoupí do třídy, zdraví žáci povstáním.
E.ŽÁKOVSKÉ SLUŽBY
1. Třídy před vyučováním odemyká paní uklízečka nebo školník.
2. Klid a pořádek ve třídě pomáhá zajišťovat třídní žákovská samospráva:
a) Předseda třídy – zastupuje třídu navenek při různých jednáních, vede ostatní spolužáky k plnění
povinností. Nenastoupí-li vyučující do 5 minut po zvonění do vyučování, hlásí nepřítomnost vyučujícího
zástupci ředitele, v jeho nepřítomnosti řediteli.
b) Šatnář – dbá, aby žáci ukládali své věci řádně na místo. Při prvním zvonění provede kontrolu
šatny,zamkne ji a odchází do třídy. Během vyučování doprovází každého žáka, který odchází v nutných
případech se svolením učitele, do šatny.
c) Služba ve třídě – utírá tabuli, udržuje v pořádku hadr, houby a křídy a dbá na pořádek ve třídě.
Po vyučování překontroluje stav pořádku ve třídě.
d) Další služby – (květiny, nástěnky apod.) určuje třídní učitel podle potřeby třídy.
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Zásady hygieny a bezpečnosti
1. O zdraví žáků, o zdravé životní prostředí, o odstraňování škodlivin ze školního prostředí v rámci možností
školy i ostatní příznivé podmínky vývoje školní mládeže pečují všichni zaměstnanci školy. Dbají rovněž
na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními
látkami.
2. Dohled nad žáky ve škole začíná 20 minut před začátkem vyučování. Při mimořádných akcích bude
dohled předem stanoven.
3. Náležitý dohled musí být při vycházkách, exkurzích, plaveckém výcviku, návštěvách divadel, koncertů aj.
akcí – doplněný případně i rodiči. Koná-li se vycházka několika tříd mimo sídlo školy, určí ředitelství
školy vedoucího a další průvodce tak, aby i průvodce měl nejvýše 25 žáků. Při koupání a plaveckém
výcviku smějí žáci do vody vstupovat ve skupinách nejvýše 10 žáků a to v místech, kde je koupání
dovoleno.Dohled vykonává dospělá osoba – plavec. S ohledem na požadavky bezpečnosti je třeba
podle povahy případu zajistit dohled i větším počtem osob.
4. Při provozu školní družiny, dílen, spec. učeben a tělocvičny platí provozní řády, které schvaluje ředitelství
školy. Kromě tohoto provozního řádu školy se budou učitelé i žáci řídit organizačním řádem a platnými
předpisy.
.
IV. PREVENCE ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK
Dle pokynu MŠMT ČR Čj.: 16 227/96-22 k prevenci zneužívání návykových látek ve školách a školských
zařízeních
1. Všichni pedagogičtí pracovníci budou:
a) Věnovat náležitou pozornost optimalizaci sociálního a psychického prostředí školy, všestrannému rozvoji
osobnosti žáků, zvýšenou pozornost věnovat dětem s problémovým vývojem a s rizikovým chováním.
b) Sledovat projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálně patologické jevy (hráčství, šikanování,
vandalismus, brutalita, rasismus, xenofobie, kriminalita ad.) a navrhovat cílená opatření.
c) Spolupracovat se zákonnými zástupci žáků při přípravě a realizaci preventivních, osvětových a
konzultačních akcí, dále věnovat náležitou pozornost zavádění vzdělávací oblasti „Výchova ke zdravému
životnímu stylu“, zajišťovat výuku témat oboru výchova ke zdraví metodickým materiálem, pomůckami a
literaturou tak, aby mohly být naplňovány její specifické cíle, účastnit se dalšího vzdělávání v oblasti
výchovy ke zdravému životnímu stylu pořádaných akreditovanými pracovišti.
d) Podporovat preventivní aktivity v mimoškolní výchově a ve školních družinách.
e) Usilovat o aktivní zapojení dětí při přípravě a realizaci preventivních opatření.
2. Vedení školy zakazuje nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy. Porušení
tohoto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z něj vyvozeny patřičné sankce.
3. Za provádění a koordinaci preventivních aktivit v oblasti prevence zneužívání návykových látek
zodpovídá metodik prevence p. uč. Mgr. Naděžda Vištejnová .
Budou spolupracovat s institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí a s organizacemi
zajišťujícími odbornou pomoc v problematice návykových látek a koordinovat vzdělávací a výcvikové
akce pro oblast sociální prevence všech pracovníků školy.
4. Škola zajistí informování rodičů žáků, u nichž bylo zjištěno nošení, držení, distribuce či zneužívání
návykových látek, nabídne jim pomoc pracovníků PPP, střediska výchovné péče, popř. diagnostického
ústavu.
V Kopřivnici dne 1.9.2005

Mgr.Jan Mužík
ředitel školy
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