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Školní řád 
Základní škola Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 26/720, 

příspěvková organizace 
 
Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 
a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole 
  
Žáci mají právo 

- na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, 
- na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 
- na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání,  
- založit samosprávný žákovský orgán, pracovat v něm a jeho prostřednictvím se obracet 

na ředitele školy a školskou radu, přičemž jsou ředitel školy a školská rada povinni se 
podněty žáků zabývat a vyjadřovat k nim svá stanoviska,   

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání, 
přičemž vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající věku a stupni vývoje 
žáků, 

- na zajištění bezpečnosti a ochranu zdraví, ochranu před sociálně patologickými jevy, 
jakoukoli formou diskriminace, nepřátelství a násilí a šikany včetně kyberšikany, 

- v případě potřeby nebo problému požádat o pomoc či radu kteréhokoli zaměstnance 
školy, využít tzv. „schránku důvěry“. 

 
Žáci jsou povinni 

- řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou 
výuky, při distanční výuce v míře odpovídající okolnostem, 

- dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví (včetně aktuálních 
protiepidemiologických opatření) a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 

- plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s platnou legislativou 
a školním řádem, 

- chovat se a komunikovat slušně mezi sebou navzájem i se všemi zaměstnanci školy, 
- dbát na ochranu svého zdraví i zdraví ostatních osob ve škole, 
- zacházet s majetkem školy, spolužáků a ostatních osob ve škole tak, aby nedošlo k jeho 

poškození nebo zničení. 
 
Zákonní zástupci mají právo 

- na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí, 
- volit a být voleni do školské rady,  
- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání 

svých dětí, 
- na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich 

dětí 
- v případě potřeby předat své připomínky nebo podněty řediteli školy, jeho zástupkyni 

nebo pedagogům, aktuální problémy či potíže operativně řešit s kterýmkoli 
zaměstnancem školy, obrátit se na vedení školy či pedagogy prostřednictvím kontaktů 
zveřejněných na webových stránkách školy.   
 

Zákonní zástupci jsou povinni 
- zajistit, aby žák řádně docházel do školy, 
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- na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se 
vzdělávání žáka, nebo jiných závažných skutečností, které by mohly mít vliv na průběh 
vzdělávání,  

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

- dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od 
počátku nepřítomnosti, na dobu nepřítomnosti žáka ve škole vystavit omluvenku, kterou 
žák předloží neprodleně po návratu do školy třídnímu učiteli, plánovanou absenci 
(např. z důvodu rekreace) omluvit třídnímu učiteli dostatečně předem - odchod žáka 
z vyučování před jeho ukončením je možný pouze v doprovodu zákonného zástupce 
nebo jím pověřené osoby, samostatný odchod žáka je možný pouze na základě předem 
předložené žádosti zákonného zástupce, kterou žák předává třídnímu učiteli, po dobu 
tohoto uvolnění nese zákonný zástupce za žáka plnou právní odpovědnost. 
 

Provoz a vnitřní režim školy 
 
Školní budova se otevírá v 6:30 pro žáky navštěvující školní družinu, ostatním žákům je 
umožněn vstup do budovy v 7:40.  V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání 
zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dozor. Dozor nad žáky je zajištěn po 
celou dobu jejich vzdělávání a pobytu ve školní budově. Školní budova se zavírá v 17:30.  

Vyučování začíná v 8:00 (vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve 
než v 7:00). Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny 
dělit a spojovat. Při organizaci výuky jinak, než ve vyučovacích hodinách (např. při realizaci 
výuky plavání, na školách v přírodě, …) stanoví škola zařazení a délku přestávek podle 
charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. 

Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se 
zařazuje přestávka v délce 20 minut. Po třetí vyučovací hodině je zařazena 15 minutová 
relaxační přestávka. O všech přestávkách je umožněn pohyb žáků mimo třídu. Přestávka od 
10:45 do 11:00 je za příznivého počasí určena k pobytu žáků venku.  

Režim vyučovacích hodin a přestávek, rozvrh a rozdělení žáků do tříd se nevztahuje na 
distanční vzdělávání, zde jsou respektována specifika tohoto způsobu vzdělávání. Délku výuky 
a přestávek stanovuje pedagog podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním 
fyziologickým potřebám žáků, jejich schopnostem a reakcím. 
 
Režim při akcích mimo školu 
 
Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání realizovaných mimo místo, kde škola 
uskutečňuje vzdělávání (dále také „mimo školu“) zajišťuje vždy nejméně jeden zaměstnanec 
školy - pedagogický pracovník. Společně s ním může akci zajišťovat i další osoba, která není 
pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilá a způsobilá k právním úkonům.  

Organizaci akce, zařazení a délku přestávek při akcích mimo školu stanoví pedagog pověřený 
vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám 
žáků. Při akcích konaných mimo školu nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu 
zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na 
náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy.  

Při akcích konaných mimo školu, kdy místem pro shromáždění žáků není škola, zajišťuje 
organizující pedagog dohled nad žáky na předem určeném místě 15 minut před dobou 
shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem 
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určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí 
organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků, a to zápisem do 
žákovské knížky nebo jiným prokazatelným způsobem. 

Při přecházení žáků na místa mimo školu se žáci řídí pokyny doprovázejících osob. Před 
takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné 
zájezdy tříd, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem 
seznámeni.  
 
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí a podmínky 
pro zacházení s majetkem školy ze strany žáků  
 
Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili či nepoškodili 
zdraví a majetek svůj, spolužáků ani jiných osob ve škole nebo majetek školy. Každý úraz, 
poranění, nehodu či škodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu 
při akci pořádané školou, žáci hlásí ihned vyučujícímu nebo pedagogickému dozoru. Záměrné 
poškození majetku spolužáků, dalších osob ve škole nebo majetku školy jsou žáci, kteří škodu 
způsobili, povinni uhradit. Je zakázáno ponechávat peníze v hotovosti a cenné věci, včetně 
osobní elektroniky, ve škole přes noc.  

Při výuce mimo kmenovou třídu – např. v tělocvičně, na hřišti, na zahradě, dodržují žáci 
specifická pravidla a bezpečnostní předpisy dané příslušnými vnitřními řády.   

Po poslední vyučovací hodině předává vyučující žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny 
vychovatelkám školní družiny. Ostatní žáky odvádí do šaten a stravující se žáky pak do školní 
jídelny. Dozor ve školní jídelně nad žáky vykonávají určení dozírající pedagogové. 

Projevy sociálně patologických jevů mezi žáky a mezi žáky a ostatními zaměstnanci školy, 
tj. fyzické a psychické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, diskriminace, šikana 
a kyberšikana, dále užívání návykových látek, alkoholu či kouření jsou zakázány a jsou 
považovány za zvlášť závažné porušení tohoto školního řádu.  
 
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků  
 
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou samostatnou součástí tohoto školního 
řádu.  
 
29. 8. 2022 Mgr. Martin Krupa, ředitel školy 
 
Školní řád je platný od 1. 9. 2022 


