
Školní řád DOCTRINA – základní škola, s.r.o. 
 

 A. Docházka do školy 
I. Žáci přicházejí do školy, tak aby se mohli včas připravit na vyučování podle rozvrhu hodin. Účast 

na vyučování nepovinných předmětů je pro žáky, kteří se na ně přihlásili, povinná. 

II. Školní budova se pro žáky otevírá v 7.40 hod. a uzamyká se v 7.55 hod. Žáci používají při vstupu 

do budovy vchod ze dvora. Pro ty, kteří navštěvují  školní družinu, se školní budova otevírá v 6.30 

hod. 

III. V době vyučování a přestávek je žákům vstup do šaten povolen pouze se souhlasem vyučujícího.  

IV. V šatnách si žáci odkládají obuv a svršky. V budově se pohybují v obuvi k tomu určené (se světlou 

podrážkou), chráníme tím čistotu a zdraví. Ve škole budeme používat přezůvky, které nejsou 

určeny jako „sportovní obuv“ (neuzavřené). 

V. V šatnách se žáci zbytečně nezdržují, za pořádek v šatně na 1.stupni zodpovídá služba, která ji 

odemyká a zamyká. Žáci 2.stupně používají přidělené skříňky. 

VI. Šatny s odloženými svršky žáků musí být neustále uzamčeny. Třídní učitelé určí služby žáků tak, 

aby bylo možno toto opatření dodržovat i během dělené a odpolední výuky žáků. Žáci si nesmí 

nechávat věci volně odložené v prostorách školy bez kontroly (v případě jejich odcizení nedostanou 

od pojišťovny náhradu). 

VII. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z  nepředvídaných důvodů, např. pro nemoc, oznámí zástupce 

žáka nejpozději do tří dnů třídnímu učiteli písemně nebo telefonicky důvod nepřítomnosti. Po 

návratu do školy přinese žák písemnou omluvenku na omluvném listě v žákovské knížce (podepsanou 

zákonným zástupcem). Žák omluvenku předá ihned třídnímu učiteli. Škola si v odůvodněných 

případech může vyžádat lékařské potvrzení o nemoci žáka, či jiný úřední doklad potvrzující důvod 

nepřítomnosti.  

VIII. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodu předem známých, požádá zástupce žáka předem 

písemně školu o uvolnění – do tří dnů třídního učitele, nad tři dny ředitele školy. Z jedné vyučovací 

hodiny uvolňuje žáka příslušný vyučující. (Formulář žádosti o uvolnění je ke stažení na webu školy 

– sekce dokumenty) 

IX. Pozdní příchod (max. 20minut po zahájení výuky) je tolerován dvakrát za pololetí, vyšší počet 

pozdních příchodů znamená neomluvené hodiny.  

X. Na odpolední vyučování a kroužky čekají žáci před jejich zahájením na dvoře školy a do budovy 

vstupují na vyzvání vyučujícího. Před odpoledním vyučováním se škola otevírá 15 minut před 

zahájením výuky. 

XI. Po skončení vyučování odchází žáci pod vedením vyučujícího do šaten a ihned opouštějí školní 

budovu. Za pořádek ve třídě (srovnané lavice, zvednuté židle, zavření oken, uzavření vody a 

zhasnutí světel) odpovídá služba a vyučující. 

XII. Na odchod na oběd čekají žáci na dvoře školy (ne na chodníku!), vyučující je odvádí 10 min. po 

skončení vyučování. 

XIII. Děti z družiny si vychovatelky a vyučující předávají osobně. 
 

B.Chování žáka 
I. Žáci se ve škole chovají slušně a ohleduplně, dbají pokynů pedagogických a správních zaměstnanců 

školy. Dodržují řády odborných učeben a respektují požadavky oblečení v jednotlivých učebnách a 

v hodinách tělesné výchovy.  

II. S řádem odborné učebny  jsou povinni žáky seznámit vyučující daného předmětu při první 

vyučovací hodině školního roku. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy.  

III. Do odborných učeben a tělocvičny vstupují žáci společně s vyučujícím. 

IV. Přesuny žáků o přestávkách do jiných tříd a učeben jsou ukázněné, před odchodem z učebny žák 

uklidí své pracovní místo. Služba dbá na celkový pořádek ve třídě.  

V. Přestávky tráví žáci ve své třídě nebo na chodbě v příslušném patře. V případě vhodného počasí 

(dle rozhodnutí dozoru) tráví všichni žáci velkou přestávku na zahradě školy. 

VI. V době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním nenese škola zodpovědnost za bezpečnost a 

chování žáků mimo školu. 

VII. Ve školní jídelně se stravujeme v době od 11.45 hod. do 14.00 hod. Dodržujeme kulturu stolování 

slušných lidí. Ovoce a zákusky, které jsou součástí oběda, budeme jíst u stolu!  

VIII. Pokud žák zapomene kartu, ohlásí se do 11h u vedoucí jídelny a vyzvedne si náhradní čip. 



IX. V době vyučování a o přestávkách mezi vyučovacími hodinami je zakázáno používat mobilní 

telefon. Pokud žák přijde do školy s mobilním telefonem, vypne ho před začátkem vyučování. 

V případě porušení tohoto pravidla bude telefon uschován v ředitelně a předán pouze zákonnému 

zástupci žáka. Telefon žák nosí pouze na vlastní zodpovědnost (ztrátu nebo poškození škola 

nehradí).  

X. Ztráty nebo poškození svých věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na 

dostatečné zajištění svých věcí v uzamčených šatnách, do školy nenosí větší obnos peněz a cenné 

předměty – za jejich ztrátu nebo poškození škola neručí.  

XI. Žák nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů, za zapomenutí 

pomůcky se omluví prostřednictvím služby před začátkem vyučovací hodiny. 

XII. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní prostory 

školy v čistotě a pořádku. Každé poškození nebo zničení majetku školy, spolužáků, učitelů či jiných 

osob hradí rodiče žáka, který poškození způsobil.  

XIII. Použití učebnic je plánováno na pět let. Každý rok se jejich cena automaticky snižuje o 1/5 její 

původní ceny. 

XIV. Za své chování mimo školu odpovídají žáci rodičům. Rodiče mají primární odpovědnost za 

výchovu a vývoj dítěte.  

XV. Budeme se snažit, abychom měli ve škole a jejím okolí příjemné prostředí, udržujeme proto 

pořádek a čistotu.  

XVI. Žák přichází do školy a na školní akce vhodně a čistě oblečen a upraven. 

C. Ochrana zdraví – bezpečnostní opatření 
I. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví svoje, svých 

spolužáků ani jiných osob. Při výuce v tělocvičně a odborných učebnách dodržujeme bezpečnostní 

předpisy pro tyto učebny, dané jejich řádem.  

II. Při přecházení na vyučování nebo jiné akce mimo budovu školy se řídíme pravidly silničního 

provozu a pokyny doprovázejících osob. Při pobytu v ubytovacích objektech (školní výlet, lyžařský 

výcvik apod.) dodržujeme vnitřní řád tohoto zařízení.  

III. Každý úraz či poranění, ke kterému dojde během vyučování nebo při akci pořádané školou, je žák 

povinen ihned hlásit vyučujícímu, pedagogickému dozoru nebo svému třídnímu učiteli.  

IV. Žáci ochraňují své zdraví. Kouření, pití alkoholických nápojů nebo užívání drog je škodlivé a ve 

škole a při akcích pořádaných školou nepřípustné.  

V. Vnášení, držení, distribuce a používání návykových látek je v prostorách školy a při akcích 

pořádaných školou přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno jako hrubý 

přestupek. V této souvislosti ředitel školy využije všech možností daných příslušnými zákony včetně 

možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. 

Zákonní zástupci dotyčného žáka budou o přestupku informováni a současně seznámeni s možnostmi 

odborné pomoci.  

VI. Projevy šikanování mezi žáky (násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod.), kterých by se 

dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám budou považovány 

za hrubý přestupek proti školnímu řádu.  

VII. Do školy žáci nenosí předměty, které nesouvisejí s vyučováním, nebezpečné předměty,zvířata, 

výbušné a třaskavé látky.  

VIII. Žákům je zakázáno manipulovat s el. spotřebiči, vypínači a el. vedením. Nemanipulují ani 

s regulační technikou radiátorů ústředního topení.  

IX. Manipulaci s okny žák provádí pouze na příkaz učitele.  

 

D. Klasifikační řád  
S klasifikačním řádem jsou žáci seznámeni na začátku školního roku, je přístupný na 

www.doctrina.cz, v infokoutku u hlavního vchodu, dále je k dispozici ve sborovně školy. 

 

Řád školy byl projednán a schválen pedagogickou radou dne 27.8.2013 

 

http://www.doctrina.cz/

