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I. Obecná ustanovení
Tímto dodatkem se od 4. 9. 2017 upravuje nebo doplňuje text Školního řádu vydaného pod
Č.j.: ZŠ 309/2016, a to takto: (změny jsou vyznačeny kurzívou)

III. Provoz a vnitřní režim školy
A. Režim vyučovacího dne
V bodě 5 se časový rozvrh vyučovacích hodin a přestávek se mění tato:
7. 55 – 8. 40
8. 40 – 9. 00
9. 00 – 9. 45
9. 45 – 9. 55
9. 55 – 10. 40
10. 40 – 10. 50
10. 50 – 11. 35
11. 35 – 11.45
11. 45 – 12. 30
12. 30 – 12. 35
12. 35 – 13. 20
13. 20 – 13. 25
13. 25 - 14. 10
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1. vyučovací hodina
velká přestávka
2. vyučovací hodina
přestávka
3. vyučovací hodina
přestávka
4. vyučovací hodina
přestávka
5. vyučovací hodina
přestávka
6. vyučovací hodina
přestávka
7. vyučovací hodina
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Bod 6 se doplňuje:
Žáci mohou mít v dopoledním vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin a v odpoledním
vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin.
B. Příprava na vyučování
V bodě 1 se text mění a doplňuje:
Po příchodu do školy si žáci odloží oblečení do vyhrazené skříňky v šatně, přezují se do
vhodné obuvi a ihned odchází do své třídy. Své skříňky si zamykají, odpovídají za svůj klíč.
Nedoporučuje se žákům nechávat v šatních skříňkách cenné věci nebo peníze. V průběhu
vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze v odůvodněných případech a se souhlasem
pedagoga.
C. Průběh vyučování
Text v bodě 10 se nahrazuje takto:
V době vyučování nemají žáci používání mobilů dovoleno. Před začátkem vyučování, tj. do
7.55 hodin, je žák povinen mobil vypnout a nechat jej vypnutý po celou dobu vyučování,
pokud vyučující neurčí jinak.
Porušení tohoto ustanovení se žák dopustí závažného porušení školního řádu.
Text v bodě 11 a 12 se ruší.
Text v bodě 14 se upravuje takto:
14. Žák může opustit školu v průběhu vyučování pouze v odůvodněných případech, a to po
předložení písemného sdělení podepsaného zákonným zástupcem, které předloží po příchodu
do školy třídní učitelce. Odchod žáka ze školy na základě telefonického oznámení bude možné
jen tehdy, převezme-li si žáka zákonný zástupce osobně nebo k tomuto účelu písemně
zplnomocní jinou osobu. Uvolní-li pedagog žáka v průběhu vyučování, musí mu být vždy
zřejmé kdy, proč a s kým žák školu opouští.
Bod 19 se doplňuje textem:
19. Žáci jsou ve škole všímaví ke svému okolí. V případě, že budou svědky protiprávního
jednání nebo se o něm dozví (např. krádež, distribuce drog, ničení školního majetku aj.),
ohlásí tuto skutečnost vedení školy nebo kterémukoliv pedagogickému pracovníkovi školy.

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Opatření k posílení kázně – upravený text je vyznačen kurzívou
Napomenutí třídního učitele - ojedinělé drobné a neúmyslné porušení ustanovení školního
řádu.
(např. občas zapomenutá žákovská knížka, učební pomůcky, domácí úkol, ojedinělý pozdní
příchod
- méně závažné přestupky v rámci školního života (např. nevhodné vyjadřování či jednání ke
spolužákům)
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Důtka třídního učitele – méně závažné nebo opakované méně závažné porušení ustanovení
školního řádu
(např. 5 – 6x zapomenutá žákovská knížka za čtvrtletí, nenošení přezůvek, cvičebního úboru
do Tv, zapomínání pomůcek, neplnění domácích úkolů a školních povinností, …)
- přestupky v rámci školního života (např. nevhodné jednání v rámci vztahů se spolužáky,
drobné slovní útoky vůči spolužákovi nebo dospělému, vulgární vyjadřování, drobné ničení
školního majetku, vědomé neplnění zadaných úkolů a školních povinností, …)
- ojedinělé pozdní příchody do školy (TU individuálně posoudí zavinění žáka a vliv rodiče na
pozdní příchod)
Důtka ředitelky školy – často opakované porušování ustanovení školního řádu, ojedinělé
(chyba se v hodnoceném období znovu neopakovala) závažnější nebo závažné porušení
ustanovení pravidel školního řádu
- čin, který je porušením nejen pravidel školního řádu, ale i společenských pravidel (nevhodné
jednání vůči spolužákům nebo dospělým; slovní útoky na spolužáky, na dospělé; agresivní
chování ke spolužákům; ničení školního majetku; časté vyhýbání se školním povinnostem;
opakované vědomé neplnění zadaných úkolů, úmyslná ztráta nebo vědomé poškození
žákovské knížky)
- opakující se pozdní příchody na vyučování (TU individuálně posoudí zavinění žáka a vliv
rodiče na pozdní příchod)
- neomluvená absence ve výuce (do 5 neomluvených hodin)
Snížená klasifikace z chování
Uspokojivé - opakované závažné porušení nebo jednorázové velmi závažné porušení
školního řádu (např. nevhodné chování v rámci vztahů se spolužáky; opakované slovní útoky
na spolužáka nebo dospělého, fyzické ublížení, agresivní chování, šikana; úmyslné ničení
školního majetku; špatná pracovní morálka; opakované udělení důtky ŘŠ)
- přítomnost na vyučování nebo na školních akcích pod vlivem návykové látky, kouření,
požití alkoholu
- neomluvená absence ve výuce (nad 5 neomluvených hodin, svolání výchovné komise)
Neuspokojivé - případy obzvláště hrubých porušení školních a společenských pravidel
(opakované hrubé slovní útoky na spolužáky nebo dospělého, agresivní chování, úmyslné
ničení školního majetku, velmi špatná pracovní morálka, soustavné neplnění školních
povinností)
- opakovaná přítomnost na vyučování nebo na školních akcích pod vlivem návykové látky,
kouření, požití alkoholu
- více než 25 neomluvených hodin (současné oznámení absence na orgán sociálně právní
ochrany dětí)

.
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V Brně dne 28. 8. 2017

PaedDr. Danuše Pytelová
ředitelka školy
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