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O R G A N I Z A ČN Í  ŘÁ D  

 

Školní řád základní školy 

Na základě zákona č. 561/2004 „O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání“ (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 48/2005 „O 
základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky“ ve znění 
pozdějších předpisů vydává ředitelka školy Školní řád základní školy. 

1 . R O Z V R Ž E N Í  V Y UČO V A C Í C H  H O D I N :  

1. 800   –   845 5. 1150  –  1235 
2. 855   –   940 6. 1245  –  1330 
3. 1000  – 1045 7. 1350  –  1435 
4. 1055  – 1140 8. 1445  –  1530 

2 . P R Á V A  Ž Á KŮ  

Ž á c i  m a j í  p r á v o :  

2.1. na vzdělání podle školního vzdělávacího programu a školské služby podle školského 
zákona – služby školní družiny a školní jídelny 

2.2. na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností 

2.3. jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči 
v rámci možností školy 

2.4. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání 

2.5. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat 
v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka školy 
je povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat 

Příloha č.  2.1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Číslo jednací: ZS-MSMecin/676/11 Spisová značka: ZN/63/ZS-MSMecin/11 

Spisový znak: 1.1.3  Skartační znak/rok skartace: A 10 / 2022 

Vydává: Mgr. Václava Čejková 

Schvalovací orgán: ředitelka školy, školská rada 

Datum vydání: 29.8.2011 

ŘŠ schválila: 29.8.2011 
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ŠR schválila: 14.9.2011 
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2.6. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich 
vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnovaná pozornost odpovídající 
jejich věku a stupni vývoje, své připomínky může vznést prostřednictvím zákonných 
zástupců nebo přímo ředitelce školy 

2.7. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání 
podle školního vzdělávacího programu 

2.8. na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní 
výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku – např. sociální sítě na internetu 

2.9. na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením 

2.10. na svobodu ve výběru kamarádů 

2.11. na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny 

2.12. na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny 

2.13. na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku 

2.14. na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj 

2.15. v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího 

2.16. jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o 
pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce, metodika prevence či 
jinou osobu 

2.17. na rovnoměrné rozvržení písemných  zkoušek (trvajících déle než 25 minut) 

2.18. vyslovit svůj názor slušnou formou, ale respektovat i názor jiných 

2.19. na svobodu projevu, myšlení a náboženství 

2.20. na bezplatné základní učebnice 

2.21. aby kázeň žáků ve škole byla zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností 

2.22. na vhodné vyučovací podmínky ve třídě 

2.23. na konci 6. ročníku se rozhodnout, který další cizí jazyk se budou učit od 7. ročníku 

2.24. rozhodnout se, který kroužek, volitelný předmět a nepovinný předmět bude 
navštěvovat, které soutěže se zúčastní 

2.25. svá práva žák uplatňuje prostřednictvím učitelů, ředitelky školy, případně schránky 
důvěry 

3 . P R Á V A  Z Á K O N N Ý C H  Z Á S T U P CŮ  

Z á k o n n í  z á s t u p c i  m a j í  p r á v o :  

3.1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte prostřednictvím 
žákovské knížky nebo osobně kdykoli po předchozí telefonické či písemné domluvě 
s učitelem během konzultačních hodin nebo třídních schůzek; není dovoleno 
narušovat v této souvislosti vyučování 

3.2. znát kritéria hodnocení 

3.3. volit a být voleni do školské rady 
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3.4. vyjadřovat se k rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž 
jejich vyjádřením musí být věnována pozornost 

3.5. na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se 
vzdělávání podle školního vzdělávacího programu 

3.6. požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu 

4 . P O V I N N O S T I  Ž Á KŮ  

Ž á c i  j s o u  p o v i n n i :  

4.1. řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat 

4.2. účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásili, v případě neomluvené 
absence bude na toto pohlíženo jako na porušení ustanovení školního řádu a žák se 
vystavuje možnosti kázeňského postihu (napomenutí, důtka, snížená známka 
z chování); pokud se žák přihlásí k docházce do zájmového kroužku, může se 
písemně odhlásit prostřednictvím zákonného zástupce 

4.3. dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a 
bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni 

4.4. plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců školy 
vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem 

4.5. vyjadřovat své mínění a názory vždy slušným způsobem 

4.6. nepoškozovat majetek školy, spolužáků a zaměstnanců školy – případné škody jsou 
povinni zákonní zástupci žáka zaplatit  

5 . P O V I N N O S T  C H R Á N I T  Z D R A V Í  S V É ,  S V Ý C H  S P O L U Ž Á KŮ ,  
P R A C O V N Í KŮ  Š K O L Y 

5.1. Žák chrání své zdraví, zdraví svých spolužáků i zdraví pracovníků školy. 

5.2. Žákům jsou zakázány činnosti, které jsou zdraví škodlivé (kouření, pití alkoholických 
nápojů, používání zdraví škodlivých látek). 

5.3. Je zakázáno ponižování, tělesné ubližování a veškerá činnost, která by vedla 
k ohrožování žáků i pracovníků školy. 

5.4. Žákům se zakazuje nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu 
školy – porušení tohoto ustanovení bude posuzováno jako hrubý přestupek a budou 
vyvozena patřičná kázeňská opatření. 

6 . P O V I N N O S T I  Z Á K O N N Ý C H  Z Á S T U P CŮ  

Z á k o n n í  z á s t u p c i  j s o u  p o v i n n i :  

6.1. seznámit se se Školním řádem základní školy – na webových stránkách školy 
(www.zsmecin.cz), na nástěnce v 1. patře školy, v ředitelně školy, u třídního učitele 

6.2. dbát na přípravu svého dítěte do školy, pravidelně kontrolovat jeho školní práci 
(oceňovat úspěchy a podpořit při neúspěchu) 

6.3. informovat se na hodnocení a chování dítěte minimálně 2 krát ročně při třídních 
schůzkách – pokud se nemůže zúčastnit, informuje se v náhradním termínu, který si 
domluví s třídním učitelem, pravidelnou kontrolou školního deníčku nebo žákovské 
knížky, což dokládá svým podpisem každý týden 



 Základní škola a mate řská škola M ěčín – p.o. 
 Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov 

   4 

6.4. zajistit, aby žák docházel řádně do školy dle rozvrhu hodin včetně školních akcí 

6.5. na vyzvání ředitelky školy nebo třídního učitele/učitelky se osobně zúčastnit 
projednání závažných otázek týkajících se výchovy a vzdělávání žáka 

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

6.7. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami 
stanovenými školním řádem 

6.8. oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského 
zákona1), které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny 
v těchto údajích 

6.9. V případě, že zákonní zástupci nebudou výše uvedené povinnosti dodržovat, 
bude ředitelka školy informovat orgán sociálně právní ochrany dětí. 

7 . V Z T A H Y  Ž Á KŮ  A  Z Á K O N N Ý C H  Z Á S T U P CŮ  S  P E D A G O G I C -
K Ý M I  P R A C O V N Í K Y  Š K O L Y 

7.1. Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze 
takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího 
programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření. 

7.2. Případné spory a konflikty řeší pedagogičtí pracovníci a zákonní zástupci věcně, bez 
emocí a nikdy přímo před žáky; v případě potřeby vyhledají pomoc při řešení sporu u 
vedení školy. 

7.3. Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného 
zacházení, sexuálním násilím, využíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s 
materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich 
soukromí a jejich korespondence. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na 
jejich pověst. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně 

                                                           
1 (2) Školní matrika školy podle povahy její činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti, žákovi nebo studentovi: 

a) jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno, dále státní 
občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince 
nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky, 

b) údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání, 
c) obor, formu a délku vzdělávání, jde-li o střední a vyšší odbornou školu, 
d) datum zahájení vzdělávání ve škole, 
e) údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, 
f) údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; 

popřípadě údaj o tom, zda je dítě, žák nebo student sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte 
nebo nezletilého žáka nebo zletilým žákem či studentem poskytnut, 

g) údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 
h) datum ukončení vzdělávání ve škole; údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno, 
i) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého 

pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení. 
(3) Školní matrika školského zařízení podle povahy jeho činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti, žákovi nebo studentovi: 

a) jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno, dále státní 
občanství a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo 
pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky, 

b) datum zahájení a ukončení školské služby nebo vzdělávání, 
c) údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování školské služby nebo 

vzdělávání, 
d) údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; 

popřípadě údaj o tom, zda je dítě, žák nebo student sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte 
nebo nezletilého žáka nebo zletilým žákem či studentem poskytnut, 

e) označení školy, v níž se dítě, žák nebo student vzdělává, 
f) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého 

pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení. 
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zacházeno, spojí se se všemi orgány na pomoc dítěti prostřednictvím ředitelky školy. 
Speciální pozornost budeme věnovat ochraně před návykovými látkami. 

7.4. Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné 
důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni 
pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

7.5. Vyzve-li ředitelka školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce 
k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se výchovy a vzdělávání žáka, 
konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka. 

7.6. Žák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným 
pozdravem. 

7.7. Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek, na kterých 
informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě 
omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli 
informováni jiným způsobem. 

8 . P R A V I D L A  P R O  C H O V Á N Í  Ž Á KŮ  

8.1. Žák přichází do školy vhodně a čistě upraven, pokud tomu tak nebude, budou 
zákonní zástupci vyzváni třídním učitelem k nápravě (osobně, telefonicky, 
prostřednictvím žákovské knížky, …). 

8.2. Ve škole si odloží obuv a oděv v šatně, přezuje se do domácí obuvi a odejde do třídy; 
šatnu zamkne služba pět minut před zahájením vyučování. Pokud si žák zapomene 
přezůvky doma, omluví se dohled konajícímu učiteli v přízemí a ten rozhodne, zda 
může ve škole pobývat nepřezutý nebo zda si boty zuje. Žák se omluví i třídnímu 
učiteli. Z hygienických důvodů není povolena sportovní obuv. 

8.3. Žák zdraví všechny dospělé osoby v budově hlasitě a zřetelně „dobrý den“. Ve třídě 
zdraví povstáním při zahájení i ukončení každé hodiny. 

8.4. Při příchodu do třídy se připravuje na vyučování. 

8.5. Před začátkem každé vyučovací hodiny si žák připraví věci potřebné k vyučování. 
Jestliže se nemohl na vyučování náležitě připravit nebo vypracovat domácí úkol, 
omluví se učiteli na počátku vyučovací hodiny, na pozdní omluvu nebude brán zřetel. 
V případě, že úkol nebude vypracován nebo bude žákovi prokázáno, že jej opisoval 
od spolužáků, může jej vyučující ohodnotit klasifikačním stupněm „nedostatečný“. 

8.6. Po zvonění sedí všichni žáci v lavicích. Pokud se nedostaví vyučující do pěti minut 
po zvonění, oznámí jeho nepřítomnost služba v ředitelně školy nebo ve sborovně 
školy. 

8.7. Žákům není dovoleno vstupovat do sborovny, kabinetů a ředitelny školy bez vyzvání 
zaměstnance školy. 

8.8. Platí přísný zákaz jakkoli manipulovat se školním zařízením, pokud není přítomen 
vyučující a nedá k těmto úkonům příkaz. Platí pro všechny prostory školy – učebny, 
chodby, záchody, šatnu. O přestávkách je rovněž zakázáno nešetrně zacházet 
s nábytkem a celkovým vybavením místností. 

8.9. Žák zachovává čistotu ve škole, v jejím okolí i v areálu školního hřiště. Pokud 
způsobí nepořádek, může být kterýmkoliv pracovníkem školy vyzván k jeho uklizení. 
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8.10. Mimo školu se žák chová v souladu s pravidly slušného chování tak, aby 
nepoškozoval pověst školy, o nevhodném chování žáka může škola informovat 
zákonné zástupce. Za přestupky mimo vyučování a mimo školu škola nezodpovídá. 

9 . D O C H Á Z K A  D O  Š K O L Y 

9.1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Docházka do 
nepovinných předmětů, kroužků a školní družiny je pro přihlášené a přijaté žáky 
povinná. 

9.2. Každá nepřítomnost žáka musí být do 72 hodin omluvena osobně, telefonicky nebo 
písemně zákonnými zástupci žáka, musí být sdělena příčina nepřítomnosti. 

9.3. Nejpozději do tří dnů po příchodu do školy předkládá žák bez vyzvání omluvenku 
v žákovské knížce třídnímu učiteli, nepřítomnost na kroužku předkládá i vedoucímu 
kroužku na následující hodině. V odůvodněných případech může škola požadovat 
lékařské potvrzení o nemoci žáka či jiný úřední doklad potvrzující důvod 
nepřítomnosti žáka. V případě, že omluvenka nebude předložena, nebudou tyto 
zameškané hodiny žákovi omluveny a jejich počet bude oznámen orgánu sociálně 
právní ochrany dětí. 

9.4. 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. 

9.5. Z vyučování uvolňuje na 1 hodinu vyučující, na jeden den třídní učitel, na více 
dnů ředitelka školy. Uvolnění je možné pouze na základě písemné žádosti 
zákonných zástupců, kterou předloží předem. Zákonní zástupci si žáka 
vyzvedávají ve škole osobně nebo předloží písemnou žádost o uvolnění. 

9.6. Ředitelka 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. 
Z předmětu tělesná výchova ředitelka školy uvolní žáka z vyučování na písemné 
doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. 
Z první nebo poslední vyučovací hodiny může být žák uvolněn se souhlasem 
zákonného zástupce bez náhrady. 

9.7. Onemocní-li žák nakažlivou chorobou (např. žloutenka, mononukleóza, pedikulóza – 
veš dětská, …) nebo vyskytne-li se taková choroba u osob, s nimiž žák bydlí, oznámí 
to rodiče neprodleně škole. V takovém případě může žák pokračovat ve školní 
docházce jen se souhlasem lékaře po předložení potvrzení o bezinfekčnosti. Zbavit 
děti vší je povinností rodičů, nikoliv školy. 

9.7.1. Postup školy při podezření na výskyt vší u žáka: 

Učitel vyzve rodiče, aby si vyzvedli žáka, provedli řádné odvšivení a navštívili 
lékaře, který jim vydá potvrzení o bezinfekčnosti (bude předloženo ve škole). 
V případě žáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, 
bude o této skutečnosti informován příslušný orgán sociální péče. 

1 0 . Z A C H Á Z E N Í  S  UČE B N I C E M I ,  Š K O L N Í M I  P O T ŘE B A M I  A  
Š K O L N Í M  M A J E T K E M  

10.1. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i 
ostatní školní prostory v čistotě a pořádku.  
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10.2. Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu a třídnímu učiteli 
ihned. Škodu nahradí zákonný zástupce žáka, který škodu způsobil. 

10.3. Při ztrátě nebo poškození učebnice uhradí žák částku předepsanou školou. 

1 1 . D A L Š Í  P R A V I D L A  V N I T ŘN Í H O  R E Ž I M U  Š K O L Y  A  P R O V O Z  
Š K O L Y 

11.1. Škola se otevírá pro učitele v 630 hodin a uzavírá se nejpozději v 1630. 

11.2. Místní žáci přichází do školy 15 minut před zahájením vyučování. 

11.3. V 755 šatnáři odcházejí uzamknout šatnu, žáci 1. stupně odevzdají klíče třídnímu 
učiteli, žáci 2. stupně dohled konajícímu učiteli. Klíče jsou vydávány výhradně 
šatnářům. V průběhu vyučování včetně polední přestávky je šatna uzamčena. Každá 
třída si zodpovídá za uzamčení šatny během polední přestávky či odpoledního 
vyučování! Za případné ztráty z neuzamčené šatny nepřebírá škola odpovědnost! 

11.4. V době mimo vyučování se žáci samostatně nesmějí zdržovat ve školní budově. 
Pokud toto ustanovení poruší, což bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu 
řádu, budou kterýmkoli pracovníkem školy z budovy vykázáni. Na počítačích školy 
si smějí žáci připravovat věci na výuku (referáty, prezentace, procvičovat učivo na 
výukovém SW, …) jen po dohodě s vyučujícím, na jehož hodinu se připravují a ten 
také zodpovídá za chování těchto žáků u počítačů a způsob využití počítačů. 

11.5. Po skončení vyučování žák uklidí své místo a jeho okolí, zvedne židli a připraví se 
k odchodu pod dohledem vyučujícího, který zkontroluje, zda je třída v pořádku. 
V šatně se žák zdržuje po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne a odchází ze 
školy. V šatně po odchodu nenechávají žádné své osobní věci. 

11.6. Během vyučování nesmí žák svévolně opustit školní budovu. Žák, kterému je 
nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené 
dospělé osoby. 

11.7. Okna ve třídách žáci samovolně otvírat nesmějí – vždy je nutný souhlas vyučujícího. 
O přestávkách mohou být okna otevřená jen v poloze „ventilace“. 

11.8. Třídní knihy roznesou před vyučováním dohled konající učitelé, kteří si je vyzvednou 
ve sborovně. Během vyučování přenáší třídní knihu určený žák a odpovídá za její 
stav, popřípadě za její ztrátu (v průběhu stěhování do jiné učebny). Po vyučování 
odnese třídní knihu do sborovny vyučující poslední vyučovací hodiny a uloží ji na 
určené místo. 

11.9. Služba týdne dbá na čistotu a pořádek, odpovídá za čistě umytou a utřenou tabuli 
v průběhu vyučování. Po skončení vyučování služba zkontroluje pořádek ve třídě, na 
případné nedostatky upozorní a dohlédne na jejich odstranění (nezvednuté židle, 
nepořádek v lavici a pod lavicí, nepořádek ve skříňkách). 

11.10. Před hodinou tělesné výchovy se žák převlékne do cvičebního úboru, před 
pracovními činnostmi do pracovního oděvu. Obuv určenou pouze do tělocvičny 
(nešpinící podlahu tělocvičny), musí mít žák připravenou vždy po dobu celého 
školního roku. V případě, že žák nemá cvičební úbor nebo jej nemá v pořádku, 
omluví se vyučujícímu Tv ještě před vyučováním. Pokud se žák nebude moci 
v daném klasifikačním období aktivně účastnit minimálně 75% hodin Tv – např. 
z důvodu zapomenutí cvičebního úboru, rodinných důvodů, zdravotní indispozice 
omlouvané zákonnými zástupci … (nevztahuje se na nemoc a doporučení lékaře), 
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nebude klasifikován (další postup se řídí §52 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., 
(„Školský zákon“) ve znění pozdějších předpisů2).   Před odchodem na Tv a Pč čekají 
žáci ukázněně ve třídě na příslušného vyučujícího a řídí se jeho pokyny. Po ukončení 
těchto hodin se žáci vracejí do třídy pod dohledem vyučujícího. 

11.11. Po ukončení výuky odvádí žáky vyučující až do prostoru šatny, žáky 1. a 2. ročníku 
odvádí vyučující nebo vychovatelka školní družiny až do prostoru jídelny a zpět do 
školní družiny. Žáci 3. – 9. ročníku přecházejí do prostoru jídelny samostatně. Žáci, 
kteří nenavštěvují školní družinu, odcházejí z jídelny samostatně a pokud nemají 
odpolední vyučování, do školy se již nevracejí. 

11.12. Při exkurzích, výletech a jiných činnostech pořádaných školou vystupují žáci 
ukázněně. Při hromadném přesunu z místa na místo dodržují dopravní předpisy a 
pravidla pro přepravu cestujících. 

11.13. Předměty nesouvisející s výukou, větší obnos peněz a drahé věci do školy nenosí, 
jinak mu budou učitelem odebrány a vydány až rodičům. Škola nenese odpovědnost 
za ztrátu nebo poškození těchto předmětů! Tyto věci nespadají do běžné výbavy 
žáka, nejsou tedy pojištěné a škola za ně neručí. 

11.14. Hodinky, šperky a mobilní telefon má žák neustále u sebe. Během hodin tělesné 
výchovy si uvedené věci uloží u vyučujícího. 

11.15. Ihned po příchodu do školy žák vypne mobilní telefon, uklidí si jej a zákaz zapínání 
mobilního telefonu platí po celou dobu vyučování včetně přestávek. V případě, že 
žák poruší toto ustanovení, bude mu mobilní telefon odebrán a zákonní zástupci si jej 
vyzvednou v ředitelně školy. 

11.16. Nalezené věci se odevzdají do ředitelny školy nebo některému pracovníkovi školy, 
který je v ředitelně odevzdá. 

11.17. Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen postupovat následovně: 

� žák musí ztrátu věci neprodleně oznámit vyučujícímu, o přestávce učiteli, který koná 
dohled nebo třídnímu učiteli (nepřípustné minulý týden se mi ztratilo…) 

� pokus o dohledání věci 
� žák si vyzvedne tiskopis hlášení pojistné události a čestné prohlášení  u třídního 

učitele 
� hlášení pojistné události je vyplněné za žáka, čestné prohlášení za zákonného zástupce 

žáka 
� oba vyplněné tiskopisy odevzdat třídnímu učiteli 
� třídní učitel zkontroluje správnost a úplnost a předá ředitelce školy 

11.18. O přestávkách zůstávají žáci ve třídě. Žákovské denní služby dbají na pořádek ve 
třídách o všech přestávkách, přestupky hlásí dohledu nebo třídním učitelům. O hlavní 
přestávce žáci svačí ve třídách, po nasvačení se mohou procházet po chodbě. Bez 
povolení dohledu nepřechází z přízemí do 1. patra a obráceně, nechodí do jiných tříd. 

                                                           
2 (2) Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za 

první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním 
termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 

(3) Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za 
druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení 
navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 
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11.19. Přijde-li do budovy školy cizí osoba, žáci ji pozdraví a slušně se zeptají zda mohou 
být v něčem nápomocni. Pak vždy dovedou osobu do ředitelny (sborovny), nebo 
ohlásí její přítomnost některému učiteli. 

11.20. Žák respektuje pokyny všech vyučujících, vychovatelky školní družiny a ostatních 
zaměstnanců školy. 

11.21. Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov, jsou ohleduplní k mladším a slabším 
žákům. Pokud použijí hrubá a vulgární slova, zapíše pedagog přesný způsob 
vyjadřování do žákovské knížky.  

1 2 . K Á Z EŇS K Á  O P A TŘE N Í :   

12.1. Napomenutí třídního učitele – menší přestupky proti školnímu řádu, např. pozdní 
příchody, zapomínání učebních pomůcek, nepřezouvání, nevhodné vyjadřování, 
vulgární mluva, neplnění povinnosti služby …  

12.2. Důtka třídního učitele – uděluje třídní učitel za opakované drobné přestupky a za 
závažnější přestupky, např. nevhodné chování vůči spolužákům nebo zaměstnancům 
školy …  

12.3. Důtka ředitele školy – je udělována v tom případě, že předcházející kázeňská 
opatření nemají žádoucí účinek a žák stále nerespektuje ustanovení školního řádu a 
pravidel chování ve společnosti. Dále i v tom případě, že svým momentálním činem 
závažně porušil školní řád. – např. velmi nevhodné chování vůči spolužákům a 
zaměstnancům školy, opuštění budovy školy bez dovolení, vulgární slovní napadení 
pracovníka školy, za neomluvenou absenci menšího rozsahu … 

12.4. Informace o udělení výchovných opatření se prokazatelně sděluje zákonným 
zástupcům žáka. Napomenutí třídního učitele a důtka třídního učitele zápisem v 
žákovské knížce, důtka ředitele školy úředním dopisem. 

12.5. Důtka ředitele školy a snížená klasifikace chování musí být vždy projednána 
pedagogickou radou.  

1 3 . P R A V I D L A  P R O  H O D N O C E N Í  V Ý S L E D KŮ  V Z DĚL Á V Á N Í  

Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných 
v učebních osnovách jednotlivých předmětů ŠVP. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých 
povinných a nepovinných předmětech stanovených ŠVP se v případě použití klasifikace 
hodnotí 
 1 výborný 
 2 chvalitebný 
 3 dobrý 
 4 dostatečný 
 5 nedostatečný 

U žáků s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitelka školy o použití slovního hodnocení na 
základě žádosti zákonného zástupce žáka.  
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H o d n o c e n í  c h o v á n í  ž á k a : 

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí 
na vysvědčení stupni: 

a) 1 – velmi dobré 

b) 2 – uspokojivé 

c) 3 – neuspokojivé 

Z p ů s o b y  h o d n o c e n í  p r o s pě c h u :  

- klasicky známkou 
- slovní hodnocení 
- kombinované hodnocení (část klasicky, část slovně) 

Při hodnocení žáka slovně vyučující kromě posouzení výsledků vzdělávání, ohodnotí i píli 
žáka, jeho přístup ke vzdělání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon a naznačení 
dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet 
případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 

V případě slovního hodnocení bude závěr hodnocení formulován: 

učivo ovládá bezpečně odpovídá známce 1 
učivo ovládá odpovídá známce 2 
učivo ovládá s menšími obtížemi odpovídá známce 3 
učivo ovládá s většími obtížemi odpovídá známce 4 
učivo neovládá odpovídá známce 5 

Žák je hodnocen pololetně v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech. Na 1. stupni 
se použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní označení 
stupně. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

prospěl (a) s vyznamenáním 
prospěl (a) 
neprospěl (a) 
nehodnocen (a) 

Žák je hodnocen stupněm  

prospěl (a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených ŠVP 
hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný, průměr prospěchu ze 
všech povinných předmětů stanovených ŠVP není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno 
stupněm velmi dobré 

prospěl (a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen na 
vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením 

neprospěl (a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen na 
vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením 
nebo není-li z něho hodnocen na konci 2. pololetí 

nehodnocen (a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených 
vzdělávacím programem na konci 1. pololetí 

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných 
předmětů stanovených ŠVP s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených RVP a 
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předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno ředitelkou školy na žádost jeho 
zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování 
ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již 
opakoval ročník. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již 
v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již 
v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití klasifikace 
hodnotí na vysvědčení stupni: 

pracoval (a) úspěšně 
pracoval (a) 

Žáci 9. ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří 
na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou 
předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. 

Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu 
stanoveném ředitelkou školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. 
Opravné zkoušky jsou komisionální. 

Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. 
Ze závažných důvodů může ředitelka školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky 
nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího 
vyššího ročníku, popřípadě znovu do 9. ročníku. 

Z p ů s o b  z í s k á v á n í  p o d k l a dů  p r o  h o d n o c e n í :   

Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým 
pozorováním žáků, sledováním jejich výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy 
zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové, …) kontrolními písemnými pracemi, 
analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle 
potřeby i psychologickými a zdravotnickými pracovníky. 

Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu, alespoň dvě známky za 
každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. V matematice může být ústní 
zkoušení nahrazeno zkoušením písemným. Známky získávají vyučující průběžně během 
celého klasifikačního období. Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního 
období z látky celého tohoto období. Výjimku tvoří vědomosti nutné k zvládnutí zkoušené 
látky. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální 
přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové 
poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa. 

Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na 
klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí 
učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledek hodnocení písemných zkoušek a prací a 
praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, 
které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím 
zápisů do žákovské knížky – současně se sdělováním známek žákům. 

Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, 
aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. 
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O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky 
dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do třídní 
knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. 

Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, 
aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní 
zkoušení, písemné,…). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního 
poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli 
nebo vedení školy. 

Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším 
pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, 
apod.) vyučující respektuje známky, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; 
žák se znovu nepřezkušuje. 

Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se 
hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň 
prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Výsledná 
známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a které byly sděleny 
rodičům. 

Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické 
radě, a to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu. 

Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitelka školy, zapíší učitelé 
příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a připraví 
návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod. 

Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé 
jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliže 
o to zákonní zástupci požádají. 

Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách nebo 
konzultačních hodinách, na které jsou rodiče písemně zváni. Rodičům, kteří se nemohli 
dostavit v školou určeném termínu, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. 
Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli 
veřejně. 

V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu 
bezprostředně a prokazatelným způsobem. 

Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující 
tyto práce uschovají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní 
mohou zákonní zástupci žáka odvolat – tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, 
v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30. 10. dalšího 
školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve 
škole také rodičům. 

Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí podléhat 
žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. 

Vyučující dodržuje zásady pedagogického taktu, zejména neklasifikuje žáky ihned po jejich 
návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, žáci nemusí dopisovat do sešitů látku 
za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací. Účelem zkoušení není nacházet 
mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí. Učitel klasifikuje jen probrané učivo, 
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zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není přípustné. Před pro-
věřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva, 
prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva. 

Třídní učitelé (popřípadě výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující 
s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a 
klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí 
zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě. 

Z p ů s o b  h o d n o c e n í  ž á ků  s e  s p e c i á l n í m i  v z dě l á v a c í m i  p o tře b a m i :  

U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokazatelnou specifickou vývojovou 
poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru 
postižení. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při 
klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání 
podkladů. 

Žákům, u nichž je diagnostikována specifická vývojová porucha učení, je nezbytné po celou 
dobu docházky do školy věnovat speciální pozornost a péči. 

Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy 
zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní 
práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je nutné, nebude dítě s vývojovou 
poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a 
podávat výkony odpovídající jeho předpokladům. 

Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší 
výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. 

Klasifikace bude provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, 
objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat. 

Děti, u kterých je diagnostikována dyslexie nebo dysortografie, mohou být se souhlasem 
rodičů během celého jejich vzdělávání hodnoceny z mateřského jazyka a z jiných jazyků 
slovně (a to jak v průběhu školního roku, tak na pololetním a závěrečném vysvědčení). U dětí 
s diagnostikovanou dyskalkulií bude totéž platit pro matematiku a další předměty, kde 
výsledky mohou být touto poruchou ovlivněny. Dítě lze hodnotit slovně (průběžně i na 
vysvědčení) po dohodě s rodiči a odborníkem prakticky ve všech předmětech, do nichž se 
porucha promítá. Jakmile žák překoná nejvýraznější obtíže, je vhodné postupně přecházet 
k běžné klasifikaci. Klasifikovat lze i známkou s tím, že se specifická porucha dítěte vezme 
v úvahu a odrazí se v mírnější známce o jeden stupeň, tak i o několik stupňů. Při uplatňování 
všech těchto možností vyučující postupuje velmi individuálně, s využitím všech dostupných 
informací, zejména informací z odborných vyšetření a ve spolupráci s rodiči.  

Ředitelka školy zodpovídá za zpracování  individuálního vzdělávacího plánu pro dítě se 
specifickými poruchami učení. Individuální vzdělávací plán se vypracovává ve spolupráci se 
školským poradenským zařízením a zákonným zástupcem žáka. Může být vypracován pro 
kterýkoliv předmět a individuální výukový plán se může radikálně lišit od výuky v daném 
postupném ročníku, přitom však bude poskytovat dítěti v příslušných předmětech ucelené a 
dítětem zvládnutelné základy. Individuální plány mají charakter smlouvy mezi vedením školy, 
vyučujícím(i) a rodiči dítěte; vypracovávají se krátce a rámcově v písemné formě. Ředitelka 
školy povoluje individuální vzdělávací plán na základě správního rozhodnutí a je závazným 
dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 
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Individuální vzdělávací plán je součástí dokumentace žáka. Může být doplňován a upravován 
v průběhu celého školního roku podle potřeby. Školské poradenské zařízení sleduje a dvakrát 
ročně vyhodnocuje dodržování postupů a opatření stanovených v individuálním vzdělávacím 
plánu a poskytuje žákovi, škole i zákonnému zástupci žáka poradenskou podporu. V případě 
nedodržování stanovených opatření informuje o této skutečnosti ředitelku školy. 

Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich souhlasný 
či nesouhlasný názor je respektován. 

V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu jeho 
poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb. Výsledky se hodnotí 
slovně nebo známkou. 

K o m i s i o n á l n í  z k o u š k y : 

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 
druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 
dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitelku školy 
o komisionální přezkoušení žáka. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od 
doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem. 

Komisi pro přezkoušení jmenuje ředitelka školy; v případě, že je vyučující daného předmětu 
ředitelka školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

a) předsedkyně, kterou je ředitelka školy, popřípadě jí pověřený učitel, nebo v případě, že 
vyučující daného předmětu je ředitelka školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický 
pracovník školy 

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, 
popřípadě jiný vyučující daného předmětu 

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací 
oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání 

Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádosti o přezkoušení. Výsledek 
přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 
hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitelka školy sdělí výsledek přezkoušení 
prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na 
konci 1. nebo 2. pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení 

O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 

Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka 
ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi 
náhradní termín přezkoušení. 

Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitelka školy v souladu se ŠVP. 

Vykonáním přezkoušení není dotčená možnost vykonat opravnou zkoušku.  

O p r a v n é  z k o u š k y :   

Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitelka školy; v případě, že je vyučující daného 
předmětu ředitelka školy, jmenuje komisi krajský úřad. 
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Pro složení komise a její činnost platí stejná pravidla jako v případě komisionálního 
přezkoušení. 

Projednáno na pedagogické radě dne 29. 8. 2011 a schváleno na jednání školské rady dne 
14. 9. 2011 

Dnem 15. 9. 2011 nabývá příloha č.2.1 Organizačního řádu platnost. 

 

 ………………………………
 ředitelka školy 


