Základní škola a mateřská škola Ostrava – Hrabůvka, Krestova 36A,
příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD
Č.j.: ZSKR/2018/498/Mě
Obecná ustanovení
Na základě ustanovení § 30, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

PRAVIDLA PRO ŽÁKY
1. Základem dobrých vztahů ve škole je tolerance a respekt.
 Máš právo na to, abys byl přijímán jako jedinečná osobnost, chovej se stejně k ostatním lidem i ty, neurážej druhé,
nepovyšuj se nad nikým, nikoho neponižuj a nezesměšňuj.
 Máš právo na to, aby s tebou učitelé i spolužáci jednali s úctou, chovej se tak i ty k ostatním. Nezapomínej pozdravit,
poprosit, poděkovat a omluvit se. Učitel má právo na slušné a uctivé chování ze strany žáků.
 Máš možnost se svobodně vyjádřit, zároveň naslouchej ostatním. Je-li tvůj názor odlišný, máš právo na jeho respektování,
zároveň i ty respektuj odlišné názory druhých.
 Máš právo být v bezpečí. Máš právo na slušné zacházení. Ani ty nikoho nešikanuj, nikomu neubližuj. Máš-li možnost
zabránit jakémukoli fyzickému nebo psychickému napadení kteréhokoli žáka, je tvojí povinností tak učinit v rámci tvých
možností.
 Máš právo na pochopení a důvěru, jestliže však budeš lhát a vymlouvat se, nikdo ti nebude věřit.
 Máš právo na to, aby tvé okolí respektovalo tvé soukromí. Respektuj i ty soukromí jiných dětí a dospělých.
 Budeš-li mít vážný osobní nebo školní problém, máš právo požádat kteréhokoli učitele o pomoc. I ty pomáhej těm, kteří tvou
pomoc potřebují.
 Máš právo vyjádřit se ke všem rozhodnutím, která se týkají tvé výchovy a vzdělávání ve škole. Tato vyjádření sděluj slušnou
formou. Máš povinnost plnit pokyny učitelů.
2. Máš právo využít všechny možností, které ti škola poskytuje při tvém vzdělávání, při dodržení všech níže uvedených podmínek:
 Máš právo seznámit se se vzdělávacím programem, kterým se řídí základní vzdělávání. Máš povinnost učit se tomu, co je
v něm obsaženo.
 Můžeš učitele požádat o vysvětlení, když učivu nerozumíš. Můžeš se zeptat na další informace, které tě v souvislosti
s výukou probíraného učiva zajímají. Tvou povinností je plnit zadané úkoly.
 Učitelé mohou tolerovat tvůj nezdar, nebo když na něco zapomeneš, ale nebudou tolerovat, když budeš odmítat plnit úkoly
nebo si nebudeš nosit pomůcky do vyučování.
 Máš právo vzdělávat se beze strachu a v příjemné atmosféře, toto právo mají všichni žáci. Učitelé mají právo na respekt.
Proto při vyučování spolupracuj s ostatními žáky i s učiteli, neruš ostatní při práci. Rušení druhých při výuce je závažným
přestupkem.
 Mobilní telefon, ale i všechna ostatní zařízení s audio a video výstupem, která slouží k pořizování záznamu obrazu, zvuku,
komunikaci a další práci s informacemi (notebook, netbook, tablet, mp3, fotoaparát ...) měj při vyučování a na akcích školy
vypnutý. Ve výuce můžeš tato zařízení používat jen se souhlasem vyučujícího a dle jeho pokynů. O přestávkách používej
tato zařízení (telefonování, SMS, e-maily, prohlížení webových stránek s vhodným obsahem apod.) v souladu s pravidly
stanovenými pro práci s informačně-komunikačními technologiemi. Nikdy nepoužívej tato zařízení k nahrávání spolužáků
a zaměstnanců školy. Pořizování takových zvukových a obrazových záznamů a jejich zveřejňování je závažným porušením
školního řádu. Při zveřejnění záznamu může být uplatněno i trestní stíhání autora záznamu.
 Tvé znalosti a dovednosti mohou být ověřovány rozličnými formami. Máš právo psát jen jeden rozsáhlejší test denně (nad 20
minut). Máš právo na seznámení s kritérii hodnocení. Rozhodnutí o prověřování tvých znalostí a jeho hodnocení je
v kompetenci učitele.
 Po tvé nepřítomnosti ve škole máš právo nebýt bezprostředně zkoušen. Je ve tvém zájmu, abys učitele nebo spolužáky
požádal(a) o pomoc při doplnění chybějícího učiva, a tvojí povinností je toto učivo si doplnit v časové lhůtě stanovené
vyučujícím.
 Máš právo na přestávku mezi vyučovacími hodinami. Na začátku hodiny buď ve třídě a měj připravené pomůcky na danou
vyučovací hodinu.
 Tvou povinností je nosit žákovskou knížku (1. stupeň), udržovat ji v pořádku a předkládat ji vyučujícím, kdykoli k tomu budeš
vyzván. Nepředkládání žákovské knížky, její zapomínání nebo záměrné zatajování bude považováno za vážný přestupek
proti školnímu řádu. Žákům 2. stupně nahrazuje žákovskou knížku Průkaz žáka. V průkazu je vedena evidence docházky
žáka a sdělení rodičům. Hodnocení a klasifikace je vedena v elektronické žákovské knížce
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Máš právo požádat výchovnou poradkyni o radu při volbě svého dalšího vzdělávání. Také máš právo ji požádat o pomoc
při svém vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, pokud je pro tebe takový plán vytvořen. Tvojí povinností je plnit
vše, co je v tomto individuálním plánu obsaženo.
Máš možnost vybrat si z nabídky volitelných předmětů.

3. Máš právo na to, aby ti vzdělávání bylo poskytováno v příjemném a povzbuzujícím prostředí. Na vytváření takového prostředí se
můžeš podílet i ty.
 Škola ti umožňuje užívat učebny, vybavení, nábytek, učebnice a pomůcky. Zacházej s nimi šetrně. Nenič je. Pokud je
poškodíš nebo zničíš, budeme po tobě (zákonných zástupcích) vymáhat náhradu škody. Nemanipuluj s okny a okenními
žaluziemi. Dbej zvýšené opatrnosti při zalévání květin ve třídě či na chodbách, chráníš tak nové vnitřní okenní parapety.
 Můžeš se podílet na výzdobě školy stejně jako ostatní žáci, učitelé a další zaměstnanci, važ si práce a výrobků druhých.
Pokud se staneš svědkem poškozování školního majetku, oznam to učiteli.
 Máš právo trávit čas v prostředí, které splňuje hygienické normy. Sám dodržuj hygienická pravidla. Přezouvej se, odpadky
odhazuj do odpadkových košů, uklízej po sobě, nedělej nepořádek na toaletách. Za přezůvky je považována lehká, vzdušná
a bezpečná domácí obuv. Do hodin tělesné výchovy se přezouvej do sportovní obuvi, která je bezpečná a její podrážka
nebarví.
4. Máš právo na ochranu svého zdraví, života a psychického vývoje. Podle svých možností se chovej tak, abys neohrožoval(a)
bezpečí druhých.
 Během vyučování a na akcích školou pořádaných mají za tebe odpovědnost učitelé. Je nutné, aby ses řídil(a) jejich pokyny.
 Bez doprovodu učitele neopouštěj v době vyučování školní budovu (platí to i v době mezi tvou nultou a první vyučovací
hodinou). O přestávkách, včetně přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním (viz rozpis), se můžeš zdržovat jen
na těch místech, kde je zajištěn dohled, nebo mimo budovu školy. Žáci, kteří tráví přestávku mezi dopolední a odpolední
výukou v dohledové hodině, čekají před zahájením výuky na vyučujícího před šatnou své třídy. Žáci, kteří přestávku tráví
mimo budovu školy, se shromáždí před zahájením výuky před budovou školy, odkud je vyučující odvede do šatny.
Za příznivého počasí můžeš trávit velké přestávky na pozemku školy (atrium, prostor mezi pavilony) tam, kde je zajištěn
dohled.
 V případě nevolnosti informuj učitele, který zajistí informování tvých rodičů.
 Stane-li se ti úraz, okamžitě o tom informuj kteréhokoli učitele, který zajistí tvé ošetření a přivolání pomoci. Staneš-li se
svědkem události, při které dojde k úrazu spolužáka za nepřítomnosti učitele, poskytni dle svých možností první pomoc
a úraz okamžitě ohlas učiteli.
 Pokud si všimneš požáru, poruchy na elektroinstalaci, úniku plynu nebo vody, okamžitě to ohlas kterémukoli zaměstnanci
školy.
 Staneš-li se svědkem nebo obětí šikany, týrání nebo jiného nebezpečného jednání, neprodleně to sděl učiteli, třídnímu
učiteli, výchovné poradkyni nebo vedení školy. Svěř se a nenechávej si takové věci pro sebe!
 V areálu školy (včetně školního pozemku, prostranství před školními budovami a školní jídelnou) a na akcích pořádaných
školou je zakázáno užívání návykových látek, jejich distribuce, přechovávání a další formy nakládání. Platí také zákaz vstupu
do školy pod vlivem návykových látek.
 Během vyučovací hodiny máš možnost se napít nebo se svolením vyučujícího odejít na záchod. Nesmíš při tom výrazně
narušit chod hodiny, rušit ostatní žáky a zdržovat se bezdůvodně mimo třídu. Svačit můžeš o přestávkách. V odborných
učebnách se řídíš řádem dané odborné učebny.
 Nenos do školy věci, které mohou ohrozit zdraví či způsobit úraz. Zbraní se rozumí vše, co činí útok proti tělu důraznější.
Nenos ani předměty, které by mohly sloužit k propagaci rasové, národnostní a náboženské nesnášenlivosti nebo ohrožovat
mravní výchovu.
 Okna můžeš otevírat jen se souhlasem učitele a pod jeho dohledem. Na chodbách, ve třídách a učebnách lze otevírat
z bezpečnostních důvodů jen spodní díl oken.
 Manipulovat s elektrickými nebo plynovými spotřebiči můžeš jen se svolením učitele.
 Bez dozoru učitele nevstupuj do tělocvičny nebo do odborné učebny (přírodopisu, fyziky, chemie, počítačové, kuchyňky,
dílny, zeměpisu, výtvarné výchovy, interaktivní, hudebny) ani do kabinetů, kanceláří a technických prostor školy.
Do odborných učeben se stěhuješ se začátkem zvonění, aby vyučovací hodina mohla být včas zahájena. Pokud učitel
nepřijde do učebny do 5 minut po zvonění, zástupce třídy to oznámí vedení školy nebo vyučujícímu ve sborovně.
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5. Máš právo na ochranu osobního majetku.
 Oděv a obuv si odkládej do šatny. Šatnu zamyká šatnář. Na 1. stupni během dopoledního vyučování zůstává klíč ve třídě
a po ukončení vyučování ho šatnář odevzdá na vrátnici. Šatnáři z 2. stupně před vyučováním (po 1. zvonění) uzamknou
šatnu a odevzdají klíč na vrátnici. Během vyučování zde klíč zůstává.
 Po skončení vyučování si odnes všechny věci ze šatny. V zájmu ochrany před krádeží nenechávej přezůvky, věci do tělesné
výchovy apod. na lavičce, pod lavičkou nebo na polici nad věšáky.
 Peníze a cenné věci nos pořád u sebe. Škola nenese zodpovědnost při jejich ztrátě.
 Sám si zodpovídáš za věci přinesené do školy, které nesouvisí s výukou.
 Nalezené věci se ukládají na vrátnici školy.
6. Máš možnost podílet se na chodu naší školy.
 Ve škole je zřízen žákovský parlament. Členy parlamentu jsou vždy dva zástupci 4. - 9. ročníku. Zasedání parlamentu
svolává pověřený učitel či ředitel školy. Žákovský parlament předkládá řediteli nebo školské radě návrhy, které vedou ke
zkvalitnění chodu školy. Ředitel školy nebo školská rada se stanovisky a vyjádřeními žákovského parlamentu zabývá a své
stanovisko k nim odůvodní. Z jednání žákovského parlamentu se pořizuje zápis, který je zveřejněn na webových stránkách
školy a na nástěnce ve vestibulu školy. Nástěnka ve vestibulu školy poskytuje informace o činnosti žákovského parlamentu.
Veškeré návrhy, vyjádření a stížnosti projednávají členové žákovského parlamentu ve svých třídních kolektivech. Členové
parlamentu také informují své třídy o stanoviscích ředitele.
ORGANIZACE VÝUKY
1. Výuka se řídí rozvrhem hodin.
0. vyučovací hodina
1. vyučovací hodina
2. vyučovací hodina
3. vyučovací hodina
4. vyučovací hodina
5. vyučovací hodina
6. vyučovací hodina
7. vyučovací hodina
8. vyučovací hodina
9. vyučovací hodina
10. vyučovací hodina
11. vyučovací hodina

7.00 – 7.45
8.00 – 8.45
8.55 – 9.40
10.00 – 10.45
10.55 – 11.40
11.50 – 12.35
12.45 – 13.30
13.40 – 14.25
14.35 – 15.20
15.30 – 16.15
16.25 – 17.10
17.15 – 18.00

2. Během akcí konaných školou se výuka řídí týdenním plánem a pokyny vedoucího akce.
3. Změny v organizaci vyučování oznámí učitelé rodičům prostřednictvím žákovské knížky (1. stupeň) nebo Průkazu žáka nejpozději
2 dny před uskutečněním změny.
4. Žáci přicházejí do budovy školy a odcházejí z ní hlavním vchodem. Ten je otevřen v 7:40 hod. V případě nulté hodiny v 6:50 hod.
Jiné vchody mohou používat jen v doprovodu učitele.
5. Žáci se dostaví do školy před prvním zvoněním (nejpozději v 7:55 hod.). Do odborných učeben se žáci stěhují se začátkem
zvonění na hodinu. Do hodin Tv se žáci stěhují během přestávky, u šaten tělocvičny je zajištěn dohled.
6. Přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním žáci mohou po příchodu ze školní jídelny trávit v místnostech školy k tomu
určených, kde je nad žáky konán dohled. O rozpisu a organizaci dohledových hodin budou žáci informováni třídním učitelem.
7. Po skončení vyučování nebo školní akce žáci neprodleně opustí budovu a mohou do ní vstoupit zpětně pouze v doprovodu učitele
či zákonného zástupce, pokud se účastní školní akce, třídní schůze nebo konzultace.
PRAVIDLA PRO RODIČE
1. Máte právo si svobodně zvolit školu, kterou bude vaše dítě navštěvovat. Pokud se rozhodnete pro naši školu, předpokládáme, že
se budete řídit stanovenými pravidly. Máte právo volit a být voleni do Školské rady, v jejíž pravomoci je tato pravidla ovlivňovat.
Školní řád naleznete na webových stránkách školy a ve škole.
2. Máte právo na to, aby škola rozvíjela schopnosti a nadání vašeho dítěte a poskytovala mu vzdělávání podle jeho vzdělávacích
potřeb. Vaší povinností je informovat školu o všech skutečnostech, které se týkají zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání
a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na jeho
vzdělávání.
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3. Máte právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, která se týkají podstatných záležitostí vzdělávání vašeho dítěte. Předpokládáme,
že zajistíte řádnou školní docházku vašeho dítěte. Školní vzdělávací program naleznete na webových stránkách školy nebo
ve škole. Podle našeho ŠVP mají učitelé právo volit takové metody a formy výuky, které považují za vhodné. Pokud s jejich
postupem nesouhlasíte, máte možnost sdělit svůj názor příslušnému učiteli nebo vedení školy během konzultací, na třídních
schůzkách, písemně, telefonicky nebo emailem a dožadovat se vysvětlení.
4. Máte právo být informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání vašeho dítěte. Tyto údaje jsou zapisovány do žákovské knížky
vašeho dítěte (1. stupeň). Žáci 2. stupně a jejich zákonní zástupci pravidelně sledují údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání
v elektronické žákovské knížce – www.zskrestova.cz – odkaz Bakaláři. V případě zhoršení prospěchu vašeho dítěte budete o této
skutečnosti informováni ústně či písemnou formou. V případě udělení výchovného opatření obdržíte formulář s návratkou. Rodiče
vracejí zpátky škole podepsanou návratku, která se stává součástí katalogového listu žáka.
5. K poskytnutí informací vám nabízíme třídní schůze a konzultační hodiny jednotlivých učitelů. Mimo tyto termíny si můžete
telefonicky nebo emailem sjednat schůzku s učitelem nebo vedením školy kdykoli v průběhu školního roku. Vezměte na vědomí,
že pedagogičtí pracovníci školy se vám nemohou věnovat v době výuky a při neohlášených návštěvách.
6. Termíny školních akcí a třídních akcí, které jsou organizovány mimo běžný rozvrh hodin, jsou zveřejňovány na webových
stránkách školy a třídní učitelé zajišťují zápis o akci předem do žákovských knížek (1. stupeň) nebo do Průkazu žáka. Předem
známou nepřítomnost dítěte ve škole je nutné omluvit ještě před jejím započetím.
7. Máte právo požádat o uvolnění dítěte z vyučování z vážných zdravotních, rodinných nebo jiných důvodů. Na základě vaší žádosti
(formulář na webových stránkách) a doporučení třídního učitele rozhodne ředitel o uvolnění žáka. O osvobození žáka z výuky
jednotlivého předmětu nebo o jeho individuálním vzdělávání rozhoduje ředitel školy na základě žádosti rodičů a doporučení lékaře
nebo poradenského zařízení.
8. Máte právo na informace o probíraném učivu v době nemoci žáka. Vaší povinností je do tří dnů oznámit škole důvod
nepřítomnosti dítěte osobně, emailem, telefonicky nebo písemně. Do dvou dnů po návratu dítěte do školy je nutné, aby předložilo
třídnímu učiteli žákovskou knížku (1. stupeň) nebo Průkaz žáka se zdůvodněním nepřítomnosti a vaším podpisem. V případě
pochybností o věrohodnosti omluvy má škola právo požadovat omluvení absence žáka ošetřujícím lékařem. Jestliže se
ve stanovené lhůtě stanoveným způsobem neučiní, jsou následující den zameškané hodiny evidovány jako neomluvené
a na později doložené omluvenky nebude brán zřetel. V případě přihlášení dítěte do nepovinného předmětu se stává docházka
žáka do tohoto předmětu povinnou. Nepřítomnost ve výuce nepovinného předmětu je třeba omlouvat a absence se započítává
do pololetního souhrnu.
9. Máte právo na to, aby škola v době vyučování a při školních akcích zajišťovala bezpečnost a ochranu vašeho dítěte. Pokud žák
odchází v době vyučování (lékař, předem známá skutečnost, nevolnost), je nutné, abyste si jej osobně převzali na půdě školy.
Jiný způsob odchodu žáka během vyučování není možný. Jiné dospělé osobě, než je zákonný zástupce dítěte, bude dítě předáno
pouze na základě plné moci zákonného zástupce.
10. Máte právo na to, aby vašemu dítěti bylo umožněno odborné poradenství v oblasti vzdělávacích, osobních i výchovných
problémů. Vaší povinností je osobně se zúčastnit jednání o závažných otázkách, které se týkají vzdělávání vašeho dítěte. Na tato
jednání budete pozváni výchovnou poradkyní nebo vedením školy.
11. Máte právo na ochranu soukromých a osobních údajů vašich i vašeho dítěte. Vaší povinností je oznamovat škole jméno a příjmení
dítěte, jeho rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, údaje o jeho předchozím vzdělávání, údaje o jeho zdravotní
způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, a dále jméno a příjmení
zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností a telefonické spojení. Pokud dojde k nějaké
změně ve výše uvedených údajích, je vaší povinností nás o této změně neprodleně informovat. Základní škola jako správce
osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i ve smyslu
nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů (GDPR), jež nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018, zpracovává při své činnosti osobní údaje Vašeho
dítěte v rozsahu nutném pro plnění svých zákonných povinností. Základní škola má zájem nad rámec povinného zpracování
osobních údajů zpracovávat údaje Vašeho dítěte pro některé další účely, pro které je vyžadován Váš souhlas. Souhlas vyjadřujete
na formuláři, který Vám škola předá.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Školní řád je pro všechny žáky školy a jejich zákonné zástupce závazný.



Tento školní řád školy nabývá účinnosti dnem 1.9.2018. Současně končí platnost školního řádu č.j. ZSKR/2017/628/Mě ze dne
31.8.2017.

V Ostravě dne 31.8.2018
Eva Mohamed v. r.
předsedkyně Školské rady

Mgr. Ladislava Měchová v. r.
ředitelka školy
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