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Školní řád 34. základní školy Plzeň, příspěvkové organizace 
 

Článek 1 
 

Všichni žáci školy mají (v souladu se zákonem 198/2009 Sb.) právo na rovný přístup ke vzdělávání a jeho 

poskytování.  

  

Článek 2 

Docházka do školy 
 

1. Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin nebo výuky distančním způsobem odpovídající 

okolnostem. 

2. Škola se otevírá pro vyučování v 7:40 hodin. 

3. Rozvrh vyučovacích hodin a přestávek: 

• 1. hodina 8:00 – 8:45 

• 2. hodina 8:55 – 9:40 

• 3. hodina 10:00 – 10:45 

• 4. hodina 10:55 – 11:40 

• 5. hodina 11:50 – 12:35 

• 6. hodina 12:45 – 13:30 

• 7. hodina 13:35 – 14:20          

• 8. hodina 14:30 – 15:15         

• 9. hodina 15:25 – 16:10 

4. Dopolední vyučování začíná v 8:00 hodin. Všichni žáci musí být v učebně 5 minut před zahájením vyučování. 

Šatnáři v této době uzamknou šatny. 

5. Začíná-li žákům vyučování další hodinu, vcházejí do budovy se zazvoněním na přestávku. 

6. Po příchodu do šaten žáci odloží svrchní oděv na určeném místě a přezují se. Potom odchází do učeben, které 

jsou jim určené. 

7. Mimořádné hodiny, např. laboratorní práce, doučovací hodiny se konají podle zvláštního oznámení vyučujícího. 

8. Žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nutném případě. Třídní učitel uznává omluvení v žákovské knížce 

podepsané zástupci žáka. V odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení  

o nemoci žáka či jiný úřední doklad potvrzující důvod nepřítomnosti žáka. Omluvenka se předkládá třídnímu 

učiteli ihned první den příchodu do školy. 

Pokud zákonný zástupce tomuto požadavku nevyhoví, splní škola svou oznamovací povinnost vůči odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví – oddělení sociálně právní ochrany dětí. 
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Článek 3 

Chování žáka 
 

1. Žáci dbají ve škole i mimo školu všech pravidel hygieny a bezpečnosti. Při veškerém svém počínání budou mít 

na paměti nebezpečí úrazu. 

2. Jsou povinni dodržovat zásady kulturního chování. Zdraví učitele, zaměstnance školy   

a všechny hosty pozdravem „Dobrý den“. Žák respektuje pokyny všech vyučujících, vychovatelů ŠD, ŠK  

a ostatních zaměstnanců školy. 

3. Žák je povinen nosit pomůcky na vyučování včetně žákovských knížek, které má na lavici při každé vyučovací 

hodině. Pokud žák výjimečně některou z pomůcek zapomene, je povinen se vždy omluvit na začátku vyučovací 

hodiny. 

4. Žák je zodpovědný za svoje studijní výsledky a chování. Jakýkoliv případný podvod (např. v žákovské knížce, 

ostatních dokumentech školy apod.) bude školou řešen a budou z něj vyvozeny přísné důsledky. 

5. Pro vstup a k odchodu ze školy používají hlavní vchod (dle pokynů třídního učitele), řídí se časovým režimem 

otvírání školy, bezdůvodně nepoužívají zvonku. Vzdalovat se v době vyučování a o přestávkách z budovy školy 

je zakázáno. 

6. Žáci se přezouvají do domácí obuvi v šatnách. Žáci nenosí do školy větší množství peněz, cennější předměty  

a věci nepatřící k vyučování. Nesmí nosit do školy věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo 

ohrožovat mravní výchovu žáků. 

7. Mobilní telefony a záznamová zařízení musí být během vyučovací hodiny vypnuté. Při porušení tohoto zákazu 

má vyučující právo tuto věc žákovi zadržet a vrátit ji po skončení vyučování.  

8. Žáci nenarušují průběh vyučovací hodiny. O přestávkách se mohou volně pohybovat po budově školy v rámci 

určeného pavilonu s výjimkou prostoru šaten a prostoru před školní jídelnou. Do jiných tříd přecházejí 

ukázněně. Vstup do tělocvičny a odborných učeben je dovolen jen za přítomnosti učitele. Nezdržují se v šatnách 

ani o polední přestávce. Členové zájmových kroužků a nepovinných předmětů mohou být ve vyhrazených 

třídách jen se svými vedoucími, na které čekají před budovou školy. 

9. Manipulace s počítači v učebnách je žákům v průběhu přestávek zakázána. 

10. Po zvonění sedí všichni žáci v lavicích. Pokud se nedostaví vyučující do pěti minut po zvonění, oznámí jeho 

nepřítomnost předseda třídy v ředitelně školy nebo v kanceláři školy. 

11. Třídní knihu přenáší během vyučování určený žák a odpovídá za její stav, případně za její ztrátu. 

12. Služba týdne dbá na pořádek a na čistotu, odpovídá za čistě umytou a utřenou tabuli v průběhu vyučování. 

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

14. V jídelně se žáci řídí řádem školní jídelny a pokyny dohlížejících učitelů a zaměstnanců ŠJ. Zachovávají všechna 

pravidla kulturního stolování. Vstup do jídelny je povolen jen v určené době. 

15. Dle pokynů MŠMT č.j.: 129/87/42/20 ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví, při výuce Tv není dovoleno nosit 

na vyučování řetízky, hodinky, prstýnky, náušnice atd. Do tělocvičny vstupují jen ve cvičební obuvi se světlou 

podrážkou. 

16. Veškeré úrazy je žák povinen ihned hlásit vyučujícímu nebo učiteli, který koná dohled. Projeví-li se poranění 

později, hlásí úraz maximálně do druhého dne. 

17. Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních výrazů, jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům. 

18. Je zakázána veškerá činnost, která by vedla k ohrožení zdraví žáků. Žáci se neperou, nehádají se, neposmívají 

se. Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, diskriminace, 

zneužívání informačních technologií (kyberšikana) k znevažování důstojnosti jsou v prostorách školy a při všech 

školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. 

19. Veškeré projevy šikanování budou řešeny v souladu s Metodickým pokynem MŠMT k řešení šikanování ve 

školách a školských zařízeních, č.j.: MSMT-21149/2016 a Metodickým doporučením k primární prevenci 

rizikového chování č.j.: 21291/2010-28 a školním programem proti šikanování. 



20. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy v souladu se Zákonem 

561/2004 Sb. (školským zákonem) považují za závažné zaviněné porušení povinností.  

21. Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, pití alkoholu, kouření v areálu školy je pro žáky 

základní školy nepřípustné. 

22. Při účasti na akcích organizovaných školou žáci dodržují ustanovení školního řádu. 

23. Pro lyžařské kurzy, školy v přírodě, školní výlety, zájezdy a další akce pořádané školou platí zvláštní bezpečnostní 

předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu 

řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení. 

24. Mimo školu, včetně volných dnů a prázdnin, se žák chová a jedná tak, jak se mezi sebou chovají slušní lidé, 

nepoškozuje pověst školy. Zachovává čistotu i v okolí školy, školní jídelny a v areálu školního hřiště. 

 

Článek 4 

Zacházení se školním majetkem 
 

1. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozovat všechny věci, které tvoří zařízení školy a třídy a dále ty, které 

mu byly svěřené do osobního užívání. Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu nebo 

třídnímu učiteli. 

2. Svévolné poškození majetku, učebních pomůcek, učebnic atd. žák uhradí. 

3. Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamžitě hlásit vyučujícímu, o přestávce učiteli, který 

vykonává dohled, nebo třídnímu učiteli. 

4. Škola odpovídá jen za škodu, která žákům vznikne v průběhu vyučování nebo v přímé souvislosti s ním. 

Odpovědnost školy se řídí zákoníkem práce, občanským zákoníkem a pojistnou smlouvou, kterou má škola 

uzavřenou. 

5. Nalezené věci se odevzdávají panu školníkovi nebo do kanceláře školy. 

 

Článek 5 

Práva a povinnosti zákonných zástupců 
 

1. Zákonný zástupce má právo být informován o průběhu vzdělávání žáka i jeho chování. Informace jsou 

poskytovány na TA, při konzultačních hodinách nebo kdykoliv po předchozí domluvě s příslušným pedagogem. 

2. Zákonný zástupce má právo volit a být volen do školské rady. 

3. Zákonný zástupce má právo oznámit škole podezření na projevy šikany, diskriminace a násilí. 

4. Zákonný zástupce je povinen zajistit, aby žák chodil do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin  

a dohlédnout na to, aby byl žák na vyučování řádně připraven. Stejná povinnost platí i v případě distančního 

vzdělávání. 

5. Nepřítomnost ve škole musí být omluvena zákonným zástupcem do 3 kalendářních dnů jen pro nemoc nebo 

z vážných rodinných důvodů. Uvolnění z jedné vyučovací hodiny v odůvodněných případech poskytuje vyučující, 

na 2 dny třídní učitel, na více dnů zástupce ředitele pro daný stupeň. Písemnou žádost o toto uvolnění musí žák 

předložit alespoň týden předem třídnímu učiteli a ten ji předá se svým vyjádřením zástupci ředitele. 

6. Na vyzvání ředitele školy jsou zákonní zástupci povinni účastnit se projednávání závažných otázek týkajících se 

vzdělávání žáka. 

7. Zákonný zástupce je povinen informovat neprodleně školu o změně zdravotní způsobilosti žáka, zdravotních 

obtížích a změně důležitých údajů o žákovi (změna jména, bydliště a telefonních čísel). 

8. Infekční chorobu žáka je rodič nebo zákonný zástupce povinen nahlásit do 3 dnů od zjištění nemoci ředitelství 

školy. Totéž se týká výskytu infekční choroby v rodině. 

 

 



Článek 6 

Další pravidla vnitřního režimu školy 
 

1. Provoz ŠD je každý den od 6:00 do 7:40 hodin, po skončení vyučování od 11:40 do 16:30 hodin. 

Zákonní zástupci a žáci navštěvující školní družinu se řídí Vnitřním řádem ŠD 34. ZŠ. 

2. Školní klub pro žáky pátých až devátých ročníků je v provozu každý den od 6:40 do 7:40 hodin, v odpoledních 

hodinách po skončení vyučování do 16:00 hodin. Je rozdělen do volného ŠK a zájmových kurzů. Zákonní zástupci 

a členové ŠK se řídí Vnitřním řádem ŠK 34. ZŠ. 

3. Úrazem žáka ve škole je úraz, který se stal při školním vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech  

a při poskytování školských služeb. Jedná se tedy zejména o úrazy žáků na vycházkách, na výletech, zájezdech, 

putováních, exkurzích, při koupání, při výuce plavání a lyžařském výcviku, sportovních a turistických kurzech, 

zahraničních výletech, při účasti na soutěžích a přehlídkách. Úrazem žáků není úraz, který se žákům stane na 

cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo prostory 

školy při akcích konaných mimo školu. 

4. Žákům je dána možnost vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich 

vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. 

Podmínkou je však dodržení bodu 2 čl. 3 tohoto školního řádu, přičemž může ke svým připomínkám využít 

zasedání žákovského parlamentu. 

5. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, násilí a nepřátelství, na svobodu myšlení, projevu, 

shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek. 

6. Žák má právo být seznámen se všemi předpisy, které se vztahují k jeho pobytu a činnosti ve škole; zvláště pak  

s předpisy, které popisují zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví. 

7. Všichni žáci mají možnost se svěřit se svými sebemenšími problémy komukoliv z vyučujících nebo vedení školy, 

aniž by se obávali zneužití této informace. 

8. K řešení svých problémů mohou žáci využít linky dětské pomoci na telefonních číslech: 116 111,  

 377 462 312, 605 965 822 

9. Součástí školního řádu jsou pravidla pro hodnocení žáků, a to ve formě samostatné přílohy tohoto řádu. 

10. Vstup žáků, zaměstnanců a dalších osob do budovy školy, včetně jejich pohybu po budově, se řídí vnitřní směrnicí 

k zabezpečení školy a majetku. 

11. Školní řád je možné doplnit v průběhu školního roku po projednání v pedagogické radě. 

12. Škola se řídí Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). 

 

 

Školní řád byl schválen pedagogickou a školskou radou dne   31.08.2020 

 

 

 

 

          Mgr. Václav Křivohlavý 

                    ředitel školy  

 

   


