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I. 

Úvodní ustanovení 

  

1. Školní řád je soubor pravidel, která specifikují chování, jednání a vnitřní život školy tak, aby bylo 

naplněno její poslání - rozvíjet psychické schopnosti a předpoklady žáků se zdravotním 

znevýhodněním.     

2. Škola bude usilovat o zlepšování výukových podmínek a vytvářet předpoklady pro všestranný 

rozvoj osobnosti žáků při respektování zásad humanity, ochrany osobnosti, svobody projevu a 

myšlení. 

3. Základním úkolem žáka je získávat nové vědomosti, dovednosti a návyky v  rámci  možností svého 

zdravotního znevýhodnění. 

4. Školní řád je vydán na základě § 30 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním 

vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění a vyhlášky č. 

27/2016 Sb. o vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném 

znění. 

 

 

II. 

Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců 

Práva a povinnosti žáků 

1. Žáci mají právo: 

1.1 na základě doporučení lékaře a souhlasu zákonného zástupce být zařazeni do základní školy  



1.2 na vzdělávání podle daných školních vzdělávacích programů 

1.3 na vzdělávání s přihlédnutím k odlišnostem každého jedince v atmosféře vzájemné úcty, pomoci a 

respektu 

1.4 na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle ŠVP 

1.5 na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání 

1.6 na objektivitu hodnocení dosažené úrovně naplňování klíčových kompetencí a očekávaných 

výstupů vymezených vzdělávacími programy 

1.7 účasti na herních terapiích a akcích konaných školou 

1.8 na svobodu myšlení, projevu a náboženského přesvědčení 

1.9  vyslovovat a hájit svůj názor a uplatňovat svá práva, která jsou v souladu s obecně platnými 

právními předpisy, vnitřními předpisy školy a etickými normami společnosti 

1.10  na respektování soukromého života svého a své rodiny 

1.11 na pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu 

1.12  na své soukromí, ochranu a nedotknutelnost svého majetku, na léčebný režim 

1.13  na odpočinek a dobu přestávek mezi vyučovacími hodinami 

1.14  užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou 

1.15  být seznámeni se všemi předpisy, které vydává škola a které se týkají jejich pobytu a činností ve 

škole 

1.16  na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy. Výuka je 

zohledněna aktuálním zdravotním stavem žáka. 

1.17  být ve škole za přítomnosti zákonného zástupce 

1.18  žák střední školy má právo na poskytování individuálních konzultací ve všeobecně vzdělávacích 

předmětech 

 

 

2. Žáci mají povinnost: 

 

2.1 odpovídat za své chování 

2.2 dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti i společenská pravidla 

týkající se chování a vzájemné komunikace 

2.3 chovat se k sobě navzájem a ke všem lidem, s nimiž přicházejí do styku, slušně, taktně a ohleduplně            

2.4 plnit pokyny pedagogických i ostatních pracovníků školy 

2.5 chránit své zdraví  

2.6 chránit školní majetek, pečovat o svěřené pomůcky. Pokud žák úmyslně poškodí majetek školy, je 

povinen tento na své náklady uhradit.  

2.7 respektovat nedotknutelnost osobního majetku druhých, nalezené věci odevzdat pedagogovi  

2.8 dbát pokynů lékařů, sester a učitelů při hospitalizaci na dětském oddělení v nemocnici. Neopouštět 

oddělení, chovat se tiše a ohleduplně k druhým pacientům. 

2.9 dodržovat hygienické zásady podle pokynů zdravotníků a pedagogů 

 

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců 

 

 

3. Zákonní zástupci žáků mají právo: 

 

3.1 na informace o chování a výsledcích vzdělávání svého dítěte 

3.2 na pravidelné konzultace s pedagogem  

3.3 na zachování důvěrnosti sdělených informací 

3.4 vyjadřovat se k rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte  

3.5 vznášet slušnou formou připomínky k provozu školy a organizaci výuky 

3.6 na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dětí 

3.7 na účast ve výuce  

3.8 na poučení o způsobu hodnocení v případě, že nepovolí vzdělávání dítěte 

3.9 na informaci, že zařazení žáka do školy při zdravotnickém zařízení není přestupem do jiné školy  



3.10 na přístup k osobním údajům 

3.11 na opravu nepřesných osobních údajů 

3.12 na výmaz (být zapomenut) 

3.13 na omezení zpracování údajů 

3.14 na přenositelnost údajů 

3.15 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zpracování osobních 

údajů na základě právního předpisu. 

 

 

 

4. Zákonní zástupci žáků mají povinnost: 

4.2 respektovat režim dne 

4.3 respektovat léčebný režim dítěte 

4.4 po dobu hospitalizace řádně omluvit své dítě v kmenové škole z vyučování  

4.5 uhradit škodu, kterou dítě svévolně způsobilo na vybavení školy a školních pomůckách 

 

 

III. 

Provoz a režim školy 

 

1. vyučování začíná v 8:00 hodin 

2. přestávka v trvání 20 min., od 9:40 do 10:00 hodin 

3. polední přestávka od 11:30 do 12:00 hod.  

4. zařazováni jsou žáci na základě souhlasu zákonného zástupce a doporučení lékaře 

5. žáci jsou vyučováni na dětském oddělení  

6. výuka probíhá individuálně na pokojích, žáci jsou vyučováni JČ a M; po skončení přímé výuky 

s vyučující pracují žáci samostatně, plní úkoly zadané učitelkou; žáci mohou využívat různé 

encyklopedie, příručky, slovníky; v době nepřímé výuky mají žáci k dispozici v místnosti MŠ také 

výukové programy na PC   

7. vzájemné kontakty mezi učitelkou a zákonnými zástupci se uskutečňují po celou dobu hospitalizace 

žáka nebo při propuštění žáka do domácího ošetřování 

8. při obědě učitelka dohlíží na dodržování správných návyků při stolování 

9. je nutné respektovat režim dne, zvláště dobu odpoledního klidu od 12:30 hod. do 14:00 hod. 

10.  výuka probíhá každé dopoledne i v době lékařských vizit, výuka je zajištěna tak, aby mezi výukou 

a vizitami nedocházelo ke kolizi 

11.  součástí výuky je provádění herní terapie ve spolupráci se zdravotníky podle individuálních potřeb 

 

 

IV. 

Bezpečnost a ochrana zdraví v základní škole 

 

K zajištění bezpečnosti a ochrany žáků zařazených do provozu školy napomáhá zdravotnický personál, 

který je po celou dobu k dispozici. Při jakékoliv sebemenší zdravotní kolizi je pedagogický pracovník 

povinen okamžitě přivolat zdravotníka. 

Žák je zařazen do ZŠ pouze se souhlasem ošetřujícího lékaře a zákonného zástupce.  

 

 

V. 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 

1. zákonný zástupce musí udělit souhlas s předáním podkladů pro klasifikaci kmenové škole 

2. při hodnocení žáka pedagog bere na vědomí tyto okolnosti: stres z nemoci, bolest, strach, odloučení 

od rodiny, pobyt v neznámém prostředí   

3. žáci jsou hodnoceni převážně slovně 

4. žáci jsou neustále povzbuzováni a motivováni pochvalou a uznáním 



5. pedagog respektuje individuální možnosti a schopnosti žáka 

6. pedagog hodnotí i dílčí výkon (pro pocit úspěchu žáka) 

 

 

Kritéria slovního hodnocení 

Žák ovládá učivo bezpečně, je pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti; vyjadřuje se výstižně a přesně; 

vědomostí a dovedností užívá spolehlivě a uvědoměle; pracuje samostatně, přesně a s jistotou; je aktivní, 

učí se svědomitě a se zájmem  odpovídá stupni 1 (výborný). 

 

Žák učivo ovládá, uvažuje celkem samostatně; úroveň vyjadřování je celkem výstižná, dovede používat 

dovednosti a vědomosti při řešení úkolů; dopouští se jen malých chyb, učí se svědomitě  odpovídá 

stupni 2 (chvalitebný). 

 

Žák učivo v podstatě ovládá; projevuje menší samostatnost v myšlení, myšlenky vyjadřuje ne dost 

přesně; řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby; 

k učení a práci nepotřebuje větších podnětů  odpovídá stupni 3 (dobrý). 

 

Žák ovládá učivo se značnými mezerami; v myšlení je nesamostatný, myšlenky vyjadřuje se značnými 

obtížemi; dělá podstatné chyby a nesnadno je překonává; o učení projevuje malý zájem, potřebuje stálé 

podněty  odpovídá stupni 4 (dostatečný). 

 

Žák učivo neovládá; odpovídá nesprávně i na návodné otázky; úkoly nedokáže splnit ani s pomocí; 

pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné  odpovídá stupni 5 (nedostatečný). 

 

VI. 

Zvláštní ustanovení 

 

V případě výskytu mimořádné situace celostátního významu (např. epidemiologická situace 

v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19) lze využít pravidla, která jsou odchylná od 

příslušných pravidel školního řádu. V těchto výjimečných případech je možné využít přednostně přímo 

Vyhlášek, Rozhodnutí, Doporučení, Mimořádných opatření státních orgánů (MZ, MŠMT, MV…)  ve 

všech dílčích oblastech školního řádu (práva a povinnosti, provoz školy, zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví, hodnocení).  

Ředitel školy v těchto případech informuje všechny zainteresované o přijatých opatřeních. 

 

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

Tento školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 23. 6. 2021 a schválen školskou radou dne 3. 

6. 2021.  Školní řád je platný a účinný od 1. 9. 2021. Tímto školní řád č. j. ZŠ/045/2020 pozbývá platnost.  

 

 

 

V Uherském Hradišti 1. 6. 2021 

 

 

 

 

 

Mgr. Ing. Jiří Hejda 

ředitel školy 


