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Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (dále „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů a v souladu 

s Úmluvou o právech dítěte vydává Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka, Harrachov, příspěvková 

organizace po projednání v pedagogické radě školy a schválení školskou radou tento školní řád. 

Tento školní řád je k nahlédnutí ve škole (nástěnka před ředitelnou školy), dále je zveřejněn na 

webových stránkách města Harrachov v oddíle škola (www.harrachov.cz). 

 

I. Práva žáků 

 

Jsou vyjádřena v § 21 zákona č.561/2004 Sb. školského zákona 

Žáci mají právo: 

 Na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona. 

 Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 

 Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a 

jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy. 

 Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, 

přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni 

vývoje. 

 Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení 

v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona 

 

 Každý žák má práva daná Úmluvou o právech dítěte. 

 Každý žák má právo na vzdělání a rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických 

schopností. 

 Žák má právo na pomoc ze strany učitele při problémech v porozumění učivu. V odůvodněných 

případech (onemocnění, zdravotní problémy, mimořádné schopnosti a talenty) má právo na 

zvláštní péči, na ohled bezprostředně po nemoci. V případě nepřítomnosti si žák po dohodě 

s učitelem doplní zameškané učivo. 

 Žák má právo znát důvody, které vedly učitele k jeho hodnocení a klasifikaci. Hodnocení se řídí 

Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. S Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání 

žáků jsou žáci seznamováni prostřednictvím třídního učitele a lze do nich na požádání nahlížet. 

 Žák má právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před všemi formami tělesného a 

duševního násilí. Má právo na to, aby ho ostatní respektovali a chovali se k němu slušně a 

ohleduplně. 
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 Žák má právo na ochranu před všemi návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní 

vývoj. Má právo na práci a pobyt ve zdravém prostředí. Žákům se zakazuje nošení, držení, 

distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy a při akcích pořádaných školou. Porušení 

tohoto zákazu bude považováno za hrubý kázeňský přestupek. 

 Žák má právo na pomoc ze strany školy, pokud se ocitne v nesnázích. Má právo se obrátit 

v případě potřeby na jakéhokoliv pedagogického pracovníka školy. V případě nezbytné potřeby 

má právo zatelefonovat svým zákonným zástupcům či lince důvěry z kanceláře školy. 

 Žák má právo používat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou. Chrání je před 

poškozením a ztrátou, řídí se pokyny oprávněných osob. Svévolné poškozování zařízení může být 

dáno žákovi k úhradě. 

 Žák má právo používat zařízení, jestliže neporušuje řád tohoto zařízení a chová se v souladu 

se školním řádem. 

 Žák má právo o přestávkách na odpočinek a volný čas. O přestávkách se žák může volně 

pohybovat ve společných prostorách školy, kde je zajištěn pedagogický dozor. 

 Žák má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho vývoji a negativně ovlivňují jeho 

morálku. 

 Žák má právo na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho dotýkají. Svůj názor 

musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti. 

 Vyučování se dělí na dopolední a odpolední část, mezi touto dobou škola zajistí dohled nad žáky 

na základě písemné žádosti rodičů. 

 Žák má právo být počínaje 5. ročníkem volen do žákovské samosprávy. 

 

II. Povinnosti žáků: 
 

Jsou vyjádřeny v § 22 zákona č.561/2004 Sb. školského zákona 

 

Žáci jsou povinni: 

 Zodpovědně přistupovat ke svému vzdělávání a neomezovat svým chováním vzdělávání 

spolužáků. 

 Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. 

 Dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, 

s nimiž byli seznámeni. 

 Plnit pokyny pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. 

 

 Chovat se tak, aby svým jednáním dbali o dobrou pověst své školy, své osoby a své rodiny a vždy 

dodržovat pravidla dobrého soužití mezi lidmi, a to jak ve škole, tak i na veřejnosti. 

 Dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo školu. Při každém svém počínání mít 

na paměti nebezpečí úrazu. Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků a 

pracovníků školy. 

 Zdravit slušně veškeré osoby v budově školy a komunikovat s nimi v souladu s pravidly slušného 

chování. 

 Žáci jsou povinni uposlechnout pokynů nejen pedagogických pracovníků, ale i pokynů ostatních 

zaměstnanců školy. 

 Chování v dílně, počítačové učebně, učebně chemie a fyziky, v tělocvičně apod. upravují  řády 

těchto učeben. 

 Žák v době vyučování nebo akcí organizovaných školou odpovídá za své chování škole. 

 

 



III. Povinnosti a práva zákonných zástupců 
 

 

Jsou vyjádřeny v § 22 zákona č.561/2004 Sb. školského zákona 

 
Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni:  

 

 Zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení. 

 Na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných 

otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka. 

 Informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích 

dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh 

vzdělávání. 

 Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami 

stanovenými školním řádem. 

 Oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou 

podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.  

 

Zákonní zástupci žáků mají podle zákona č.561/2004 Sb.,§ 21, odst. 2 právo: 

 

 Zaznamenat všechna práva citovaná v daném paragrafu školského zákona 

 Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte. 

 Volit a být voleni do školské rady. 

 Zákonní zástupci mají právo být pravidelně informováni o prospěchu a chování svého dítěte, 

o přístupu k plnění povinností. K tomu slouží třídní schůzky a informace o prospěchu a chování 

organizované školou 4 x ročně. V ostatních případech lze využít konzultačních hodin jednotlivých 

vyučujících nebo si telefonicky dohodnout s příslušným vyučujícím konzultační schůzku na jinou 

dobu. 

 Zákonný zástupce má právo domáhat se svých práv, pokud se domnívá, že jsou porušována, a to 

písemným podáním nebo osobní návštěvou ve škole. Na telefonická oznámení a podání 

prostřednictvím e-mailu se nebere zřetel, pokud se oznamovatel nedostaví osobně k provedení 

zápisu. 

 Zákonný zástupce má právo se zúčastňovat schůzek a přednášet tam své připomínky a náměty. 

 

Zákonní zástupci žáka jsou školou informováni o prospěchu žáka: 

 prostřednictvím elektronické žákovské knížky  

 kdykoli o to sami požádají po vzájemné dohodě s vyučujícím 

 školou každé čtvrtletí prostřednictvím elektronické žákovské knížky 

 na konci pololetí výpisem z vysvědčení, resp. vysvědčením 

 vždy v případě mimořádného zhoršení prospěchu či chování 

 sdělením o udělených výchovných opatřeních  

 



IV. Provoz a vnitřní režim 

 

 Žák přichází do školy v 7.40 hodin. Žáci, kteří přijíždějí nebo přicházejí ze závažných důvodů 

dříve, mohou od 7.10 hodin trávit čas v šatně u vchodu, dbají pokynů školníka, který má nad nimi 

dohled. 

 V 7.55 hodin je žák na svém místě připraven na vyučování. Příchod po 7.55 hod. se považuje již 

za pozdní příchod do školy. 

 Dopolední vyučování začíná v 8.00 hod., odpolední vyučování pro 2. stupeň začíná ve 13.15 

hodin, 1. stupeň od 12.50 hod. Výjimečně začíná vyučování v 7.00 hod., výjimky povoluje ředitel 

školy. 

Rozpis vyučovacích hodin: 

0. hod  7.00 - 7.45  

1. hod  8.00 - 8.45 

2. hod  8.55 - 9.40 

3. hod   9.55 - 10.40 

 4. hod.   11.00 - 11.45 

 5. hod.   11.55 - 12.40 

 6. hod.   12.50 - 13.35  

 7. hod.   13.45 - 14.30 

8. hod.   14.40 - 15.25 

9. hod.   15.35 -16.20 

 

Odpolední vyučování se organizuje zpravidla v úterý a ve čtvrtek. Pokud jsou organizovány kroužky 

a nepovinné předměty, vyučující shromáždí zpravidla žáky před budovou, dozor nad žáky v tuto dobu 

vykonává vedoucí útvaru. 

Vyučování se řídí rozvrhem hodin schváleným ředitelem školy. Rozvrhy tříd jsou vyvěšeny 

v kmenových učebnách – za vyvěšení a aktualizaci zodpovídá třídní učitel. 

 

Vstup zákonných zástupců a dalších osob do budovy školy (v průběhu vyučování i mimo ně) se 

řídí zvláštní směrnicí vydanou ředitelkou školy. 

 

V. Uvolňování z vyučování, omlouvání žáků  

 

Nemůže-li se žák účastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, je zástupce žáka povinen nejpozději 

do 3 kalendářních dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. 

 

Nepřítomnost žáka omlouvá zákonný zástupce žáka třídnímu učiteli: 

1) prostřednictvím elektronické žákovské knížky 

2) nebo u absencí na tři a více dnů také prostřednictvím „Žádosti o uvolnění z výuky“ odsouhlasené 

ředitelem školy. Kopii této žádosti zakládá třídní učitel. 

 

Základní škola nevyžaduje potvrzení o návštěvě lékaře a omluvení nepřítomnosti z důvodu nemoci 

lékařem. 
V odůvodněných případech (podezření na záškoláctví...) může škola požadovat lékařské potvrzení 

o nemoci žáka či jiný úřední doklad potvrzující nepřítomnost žáka.  

 



Zákonní zástupci žáka žádají o uvolnění z důvodů předem známých: 

do 2 dnů třídního učitele 

na 3 a více dnů ředitele školy 

 

Žádost musí být písemná, v žádosti se uvede jméno, třída žáka, od kdy do kdy žádá zákonný 

zástupce o uvolnění, zdůvodnění žádosti, podpis a datum. Zákonní zástupci žáka souhlasí s tím, že si 

dítě zameškané učivo samostatně doplní. 

Pozor na uvolňování na sportovní soustředění. O uvolnění žádá zákonný zástupce žáka – rodič. 

Nemůže-li se žák účastnit vyučování z důvodů předem známých žákovi nebo jeho zákonnému 

zástupci, požádá zástupce žáka třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění. 

 

Rodiče jsou povinni do 2 dnů po ukončení absence nepřítomnost žáka řádně omluvit. 

 

V případě, že rodič vyzvedává dítě ve škole v průběhu vyučování, vyplní doklad o převzetí 

žáka.  
 

VI. Účast na akcích pořádaných školou 
 

 Před odchodem učitele s žáky ze školní budovy (vycházka, exkurze, brigáda…) provede učitel 

poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví. 

 Pokud vyučování probíhá mimo budovu školy, nahlásí vyučující řediteli předem účel výuky mimo 

budovu, místo a délku pobytu. 

 Při akcích konaných mimo budovu školy, kdy místem pro shromáždění žáků není budova školy, se 

zajišťuje bezpečnost a ochrana zdraví žáků na předem určeném místě stanoveným dozírajícím 

pedagogickým pracovníkem 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí 

zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném 

čase. Místo a čas shromáždění a skončení akce oznámí škola (vyučující daného předmětu) 

nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků. 

 

VII. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 

a) úrazy žáků a zaměstnanců: 

 Úrazy žáků a zaměstnanců se zapisují do knihy úrazů, která je společně s lékárničkou umístěna 

v prostoru před ředitelnou. 

 O úrazu, který vyžaduje lékařské ošetření a má za následek pracovní neschopnost, se sepisuje 

protokol o úrazu. Protokol sepisuje ředitel, popř. pověřený učitel, který měl dozor nad žáky. 

 Učitel informuje rodiče o ošetření žáka prostřednictvím žákovské knížky, u vážnějších úrazů 

bezprostředně telefonicky. 

 Žáci hlásí úraz bezprostředně nejbližšímu učiteli, zaměstnanci bezprostředně svému nadřízenému. 

 Třídní učitelé nahlásí vždy řediteli školy, pokud žák nepřijde druhý den po úrazu do školy. 

 

b) opatření při výskytu infekčních onemocnění především pedikulózy (vši dětské) 
 

Při zjištění nebo důvodném podezření z infekčního onemocnění budou dle § 7 odst. 3 zák. č. 258/ 

2000 Sb. neprodleně informováni zákonní zástupci žáka a žák bude do jejich příchodu izolován 

od ostatních žáků, aby nedošlo k šíření infekce (při zajištění všech podmínek ochrany zdraví a 

bezpečnosti). 

V případě výskytu vši dětské jsou rodiče dle § 31 odst. 1 písmene a) zákona č.94/1963 Sb., o rodině, 

v platném znění, povinni v rámci péče o nezletilé dítě neodkladně zajistit provedení odvšivení. 

 



V rámci zamezení šíření pedikulózy mezi ostatní žáky pošlou rodiče dítě do školy, až když je úplně 

zbaveno vší nebo hnid (vajíček vši dětské).  

 

V případě že rodiče pošlou opakovaně dítě do kolektivu neodvšivené, může se škola obrátit 

na příslušný orgán sociální péče.  

 

c) opatření k prevenci výskytu sociálně patologických jevů – tabák, alkohol, omamné a 

psychotropní látky 

 

Žákům školy je důrazně zakázáno užívat ve škole, donášet do školy a na akce organizované školou 

jakékoli návykové látky (tabák, alkohol, látky omamné a psychotropní). 

Žákům je zakázán vstup do školy pod vlivem jakýchkoli omamných a psychotropních látek (dále jen 

OPL). 

Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání 

návykových látek a jejich distribuce. 

 

Porušení tohoto zákazu bude považováno za vážný přestupek proti školnímu řádu a škola bude 

při řešení jednotlivých případů spolupracovat s Policií ČR, orgány sociálně-právní ochrany 

dětí a se školským poradenským zařízením. 
 

V případě porušení tohoto zákazu škola žákovi návykovou látku odebere, s žákem bude sepsán 

stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má návykovou látku, …), který založí 

školní metodik prevence do své agendy. Třídní učitel neprodleně informuje prokazatelným způsobem 

zákonného zástupce nezletilého žáka.  

  

V případě, že je žák pod vlivem návykové látky do té míry, že není schopný pokračovat 

ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože 

není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. 

V případě, že je žák pod vlivem návykové látky (alkoholu, drogy...) do té míry, že je ohrožen na 

zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. Poté 

neprodleně informuje zákonného zástupce žáka. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí 

škola orgán sociálně-právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností a řídí se jeho pokyny. Škola 

může od orgánu sociálně-právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc. 

 

V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se situace opakuje, 

splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte.  

 

V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola potřebné 

informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. 

 

V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test na 

přítomnost alkoholu (dechová zkouška) či OPL (zkouška ze slin) na základě předem získaného 

souhlasu zákonného zástupce žáka. 

 

V případech zadržení omamné nebo psychotropní látky u některého žáka či při podezření, že některý 

z žáků má nějakou OPL u sebe, postupuje škola dle Metodického pokynu MŠMT k primární prevenci 

sociálně patologických jevů ……č. j. 20 006 /2007-51. 

Škola je povinna vyrozumět Policii ČR, která dále postupuje dle svých pravomocí. 

 

d) opatření k výskytu sociálně patologických jevů – šikana, diskriminace, nepřátelství a násilí –

 škol. zákon § 30 odst. 1 pís. c) 

 



Žákům školy nejsou tolerovány jakékoliv projevy šikany, diskriminace, nepřátelství a násilí vůči 

spolužákům.  

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného 

žáka, případně skupinu žáků. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, poškozování věcí druhé 

osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. 

V nepřímé podobě se projevuje jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou 

skupinou spolužáků. 

Z hlediska trestního zákona může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných činů. 

 

V případě, že škola zjistí jakékoliv projevy tohoto chování, bude: 

 postupovat dle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a 

školských zařízení č.j. 28 275/2000-22 

 obrátí se s žádostí o pomoc při řešení na Policii ČR a orgán sociálně-právní ochrany dětí. 

 

V případě, že se žák domnívá, že se stal obětí či svědkem šikany, diskriminace nebo nepřátelství, 

obrátí se na třídního učitele, školního metodika prevence nebo využije schránku důvěry.  

 

e) krádeže – metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů 

č.j. 20 006/2007 – 51 (Věstník MŠMT sešit 11/2007) 

 

Krádeže jsou protiprávním jednáním, a jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude tuto 

skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému 

zástupci), aby se na tato orgány obrátil.  

Nošení cenných věcí do školy je rizikové chování, které může vést k jejich odcizení. (Cenné) věci, 

které nesouvisí s vyučováním a vzděláváním, žáci do školy nenosí. V ojedinělých případech lze 

takovou věc (např. vyšší finanční obnos) uložit u hospodářky školy event. u ředitelky školy, které 

mohou věc uschovat do trezoru školy. 

 

f) záškoláctví  

 

Žáci a studenti jsou povinni řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se 

vzdělávat (zákon č. 561/2004 Sb., §22odst. 1, písmeno a). 

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni zajistit, aby dítě a žák docházel řádně 

do školy nebo školského zařízení (zákon č. 561/2004 Sb., §22, odst. 3, písmeno a). 

Absenci žáka sleduje a eviduje třídní učitel. Podmínky omlouvání absence žáka jeho zákonným 

zástupcem upravuje školní řád - kapitola II – „Uvolňování z vyučování, omlouvání žáků“. 

V případě, že žák nechodí do školy dlouhodobě nebo opakovaně, absence není omluvená, a dochází 

tedy k porušení zákona v ustanovení o právní povinnosti zákonného zástupce dítě do školy posílat, je 

škola povinna tuto skutečnost oznámit orgánu sociálně-právní ochrany, ale také policii.  

 

g) opatření k zacházení s majetkem školy za strany žáků - (zákon 561/2004 Sb., § 30 od. 1 pís. d) 

 

Žák je povinen udržovat v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení školy a předměty, které 

mu byly svěřeny do osobního užívání, šetřit a nepoškozovat majetek a prostory školy. 
Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil. Povinností školy, všech jejích 

pracovníků a žáků je starat se o veškeré vybavení. Za úmyslné ničení školního majetku bude 

považováno chování, které má za cíl poškodit věc (věci) v majetku školy či v majetku jednotlivých 

žáků. Takovéto chování je protiprávní. V případě poškození nebo zničení věci úmyslně nebo 

z nedbalosti jsou žáci, kteří škodu způsobili, nebo jejich rodiče povinni škodu napravit (věci uvést do 

původního stavu) nebo uhradit věc samu, či její opravu. 

V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o náhradu 

škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou. 



h) opatření k zacházení s mobilními elektronickými přístroji 

 

Ve škole a na akcích pořádaných školou platí pro žáky ZÁKAZ používání mobilních komunikačních 

přístrojů, např. mobilních telefonů, tabletů, chytrých hodinek a jiných audiovizuálních zařízení, 

během celého vyučovacího procesu, včetně přestávek.  

V omezené míře a v odůvodněných případech může žák použít mobilní komunikační přístroj o 

přestávce pouze se souhlasem pedagogického pracovníka. Mobilní komunikační přístroje je také 

možno používat ve vyučovací hodině, pokud jsou zvoleny jako didaktická pomůcka pro podporu 

výuky vyučujícím příslušné hodiny.  

Žák má povinnost před vstupem do školní budovy vypnout mobilní komunikační přístroj a uložit jej 

do školní tašky.  

V průběhu akcí organizovaných školou (pobyt v zahraničí, školní akademie, …) může pedagogický 

pracovník povolit používání mobilních přístrojů. 

Zákaz používání mobilních komunikačních přístrojů se nevztahuje na polední přestávku. 

Za případnou ztrátu či poškození mobilních komunikačních přístrojů škola neručí. 

 

Rušení či narušování vyučovacího procesu mobilním telefonem, případně jinou technikou, 

bude hodnoceno jako hrubé porušení školního řádu. 

 

i) chování ve vztahu žák – učitel 

 

Žák je povinen ve vztahu k učiteli i dalším zaměstnancům školy dodržovat pravidla slušného chování 

a komunikace 

Žák zdraví všechny dospělé osoby, které potká ve škole, nepoužívá drzé a vulgární výrazy ani gesta. 

Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo školského 

zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených zákonem č. 

561/2004 Sb., § 31 odst. 3. 

 

j) nošení zbraní, chemikálií, jedů, donášení předmětů ohrožujících zdraví (výbušniny, ...) 

tiskovin ohrožujících mravní výchovu mládeže  

 

Žákům je důrazně zakázáno donášet do školy výše uvedené předměty a látky, které ohrožují zdraví, 

bezpečnost a mravní výchovu mládeže. Porušení tohoto opatření bude považováno za hrubý 

přestupek. 

 

k) propagace rasizmu, xenofobie, fašizmu a různých antihumánních ideologií 

 

Žák je snášenlivý a tolerantní k příslušníkům národnostních menšin a etnik.  

Žákům je důrazně zakázáno šířit a propagovat antihumánní ideologie, donášet do školy předměty a 

propagační materiály těchto ideologií. 

 

VIII. Postup pro vyřizování podnětů žáků 

 
S podněty, týkajícími se vzdělávacího procesu a soužití ve škole, se žák může obracet na všechny 

pedagogické pracovníky školy, vedení školy a vznášet je prostřednictvím třídní samosprávy na 

setkáních s ředitelkou školy a využívat schránku důvěry.  

 

IX. Pravidla pro hodnocení žáků 
 

Řídí se samostatně vydaným dokumentem, jsou k nahlédnutí na nástěnce před ředitelnou školy, dále 

na webových stránkách města Harrachov v oddíle „škola“: www.harrachov.cz , a jsou jednou z příloh 

školního vzdělávacího programu. 

http://www.harrachov.cz/


Závěrečná ustanovení: 

 

Provoz školní družiny a jídelny se řídí samostatným řádem. 

 

Příslušná ustanovení školního řádu jsou povinni dodržovat všichni pracovníci a žáci školy. Jejich 

neznalost nemůže být omluvou. 

 

Žáci jsou seznámeni se školním řádem třídními učiteli na začátku školního roku a vždy při jeho 

aktualizaci. Třídní učitel o poučení provede zápis v třídní knize. Škola zajistí prokazatelným 

způsobem seznámení zákonných zástupců žáků se školním řádem. 

 

 

Tento aktualizovaný školní řád vstupuje v platnost dnem: 1. února 2023 

 

 

 

Tento školní řád byl schválen školskou radou dne: 19. prosince 2022 

 

 

 

 

 

V Harrachově, dne 19. prosince 2022 

 ředitelka školy 
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