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Řád Základní školy Lukavice 
 

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v souladu s novelou vyhlášky 

č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní 
docházky vydávám po projednání v pedagogické radě a ve Školské radě tento 

 

řád školy: 
 

1. Práva žáků a jejich zákonných zástupců 
 
V souladu s ustanovením § 21 zákona č. 561/2004 Sb., mají žáci a jejich zákonní zástupci 
následující práva: 
1.1 na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona, 
1.2 na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 
1.3 volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí, 
1.4 zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat 
v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka školy je 
povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, 
1.5 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, 
přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni 
vývoje, 
1.6 na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení 
v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona, 
1.7 práva uvedená v tomto odstavci 1 s výjimkou bodů 1.1 a 1.4 mají také zákonní zástupci 
dětí a nezletilých žáků. 
 
 

2. Povinnosti žáků 
 
V souladu s ustanovením § 22 zákona č. 561/2004 Sb., mají žáci následující povinnosti: 
2.1 řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat, 
2.2 dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví 
a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 
2.3 plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu 
s právními předpisy a školním řádem. 
 
 

3. Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků 
 
3.1 zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení, 
3.2 na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se 
vzdělávání žáka, 
3.3 informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích 
žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,  
3.4 dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými 
tímto školním řádem, 
3.5 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. 
 



4. Chování žáka 
 
4.1 Žák školy dodržuje pravidla slušného chování ve vztahu ke všem pracovníkům školy 
i spolužákům. Dbá důsledně pokynů pedagogických pracovníků (popř. pověřených správních 
zaměstnanců a zaměstnanců školní jídelny), zodpovědně se připravuje na vyučování 
a dodržuje níže uvedená ustanovení tohoto řádu. Žák si je vědom, že žákem zůstává i v době 
mimoškolní – dodržuje proto nepsané normy slušného chování a mezilidských vztahů 
platných v demokratické společnosti. 
4.2 Žák zdraví v budově i mimo ni srozumitelným pozdravem. Všichni žáci oslovují 
zaměstnance školy: „Pane, paní s funkcí“. 
4.3 Vnášení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek je v prostorách školy a při 
akcích pořádaných školou přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno jako 
hrubý přestupek. V této souvislosti využije ředitelka školy všech možností daných jí 
příslušnými zákony včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na 
porušení tohoto zákazu podílely. Ředitelka školy nebo jí pověřený pracovník bude informovat 
zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních v tomto 
směru, a zároveň je seznámí s možnostmi odborné pomoci. 
4.4 Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., 
kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám 
(zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy 
a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. 
Podle okolností ředitelka školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz 
přestoupí. O svých zjištěních bude informovat jejich zákonné zástupce. 
4.5 Žák nesmí bez výslovného svolení pedagogického pracovníka ve školní budově a při 
akcích pořádaných školou pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy či fotografie. 
 
 

5. Docházka do školy 
 
5.1 Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se 
činností, které ředitelka školy vyhlásí za povinné. Docházka do školní družiny a zájmových 
kroužků je pro přihlášené žáky povinná. 
5.2 Po zahájení vyučování nesmí žák bez vědomí a souhlasu učitele opustit školní budovu. 
Předem známá nepřítomnost musí být ohlášena rodiči nejpozději předcházející den. K tomu je 
možno využít i telefon či internet. Každou neúčast při vyučování nebo ve školní družině jsou 
žáci povinni řádně omluvit písemnou omluvenkou od rodičů. 
5.3 Žák se chová vždy slušně a ohleduplně. Nikdy se nevyjadřuje hrubě. 
5.4 Žák nosí do školy školní učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů 
vyučujících. Žákům není dovoleno nosit do školy větší částky peněz a cenné předměty. 
5.5 Žák, který musí opustit školu v průběhu vyučování, žádá o souhlas třídního učitele. Ten 
ho uvolňuje pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce. V případě nepřítomnosti 
třídního učitele uvolňuje žáka statutární zástupce ředitelky školy. V obou případech zůstává 
písemná žádost uložena ve škole. Na jeden den může uvolnit žáka třídní učitel. Žádá-li 
zákonný zástupce o uvolnění na dva a více dnů, vyžádá si souhlas ředitelky školy. Žádost 
o uvolnění předloží rodič osobně písemnou formou. 
5.6 V případě zranění či nevolnosti žáka zajistí vyučující informování rodičů a případné 
předání žáka, či jeho ošetření. 
5.7 Žák se v době mimo vyučování nezdržuje v prostorách školy a v přilehlých částech areálu 
školy. 
 



6. Zacházení s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem 
 
6.1 Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. 
Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí 
v plném rozsahu rodiče žáka, který poškození způsobil. 
6.2 Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí. 
6.3 Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba 
odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě. 
6.4 Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. 
Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání vrchních oken, sezení na okenních 
parapetech a sezení na elektrických akumulačních kamnech. 
 
 

7. Ochrana zdraví a zdraví spolužáků v souladu s vyhláškou č. 64/2005 Sb., 
o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů 

 
7.1 Žák se při všech školních činnostech chová tak, aby neohrozil zdraví své, svých spolužáků 
či jiných osob. 
7.2 Žák nenosí do školy předměty, kterými by mohl ohrozit zdraví své i ostatních. 
7.4 Žák se řídí platnými zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při všech školních činnostech. 
7.5 Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo na 
hřišti, hlásí žáci ihned svému vyučujícímu a následně třídnímu učiteli. 
7.6 Úrazy, ke kterým došlo při společné činnosti žáků mimo školu, je třeba hlásit dospělé 
osobě, která žáky doprovází. Úrazy žáků ve škole v přírodě se okamžitě hlásí doprovodnému 
personálu a následně vedení školy. 
7.7 Škola zajistí zpracování záznamu ve stanoveném termínu. 
7.8 Žák plně respektuje níže uvedená pravidla vnitřního režimu školy. 
 
 

8. Vnitřní režim školy 
 

a) pro žáky 
 
8.1 Vyučování 
8.1.1 Pravidelné vyučování začíná v 8 hodin, poslední vyučovací hodina končí v 13,50 hodin. 
8.1.2 Provoz školy pro žáky začíná v 7,40 hodin. Zaměstnaní rodiče mohou přivést své dítě do 
školy od 6,30 hodin. Zde je nad nimi zajištěn dohled. 
8.1.3 Vyučovací hodina trvá 45 minut. 
8.1.4 Ve vyučovacích hodinách jsou pravidelně střídána pracovní místa, dochází ke změnám 
činností, do hodin jsou zařazovány relaxační chvilky. Tradiční způsob výuky je nahrazován 
moderním pojetím vyučování – skupinová práce, kooperativní výuka. Pro všechny žáky školy 
je využíváno projektové vyučování. 
8.1.5 Žáci 1. ročníku mají maximálně 4 vyučovací hodiny v jednom sledu, žáci 2. – 5. ročníku 
maximálně 6 vyučovacích hodin v jednom sledu. 
 
 
8.2. Přestávky 
8.2.1 Po každé vyučovací hodině následuje přestávka. Mezi 1. a 2., 3. a 4., 5. a 6. vyučovací 
hodinou je zařazena přestávka v délce trvání 10 minut. Mezi 2. a 3. vyučovací hodinou je 



přestávka v délce 20 minut. Jestliže mají žáci vyučování v délce šest vyučovacích hodin, je 
mezi čtvrtou a pátou vyučovací hodinou zařazena přestávka v délce 30 minut. 
8.2.2 O druhé přestávce mají žáci v případě příznivého počasí možnost pobytu venku na 
prostranství u školy. 
8.2.3 V případě nepříznivého počasí využívají žáci o přestávkách relaxačních koutků ve 
školní družině či multimediální knihovně. 
 
 
8.3 Školní družina 
8.3.1 Školní družina je v provozu po skončení dopoledního vyučování do 16  hodin. 
8.3.2 Školní družina je otevřena pro všechny přihlášené žáky do naplnění kapacity. 
8.3.3 Pobyt venku probíhá v případě příznivého počasí denně v době od 13 hodin do 15 hodin. 
Žáci mohou využívat místní hřiště, školní zahradu, zahradu mateřské školy, dětský bazén, 
případně podnikají vycházky do okolí. Hrají buď volné hry podle zájmu dětí na hřišti, nebo 
organizované hry sportovní – fotbal, vybíjená, drobné hry s míčem, soutěže v družstvech, 
skákání přes švihadla, skok do dálky z místa, házení, běh, hod, atd. Při pobytu venku hrají 
přírodovědné hry či výtvarné (malování na asfalt, sběr přírodnin pro následnou práci 
v místnosti apod.), plní činnosti v rámci projektových dnů. 
 
 
8.4 Zájmové činnosti školy, kroužky, sportovní vyžití 
Škola nabízí žákům několik možností využití volného času, které vedou učitelé či externisté. 
Nabídka zájmových aktivit může být rozšířena podle zájmu žáků a personálních možností 
školy. 
 
 
8.5 Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy 
Školní budova je využívána k provozu kroužků a v odpoledních a večerních hodinách 
k dalším aktivitám pro dospělé. Pro rodiče a děti škola organizuje pravidelně Dny otevřených 
dveří. Rodinní příslušníci jsou zváni k účasti na projektových dnech. 
 
 
8.6 Dojíždění žáků 
8.6.1 Někteří žáci do školy dojíždějí z okolních obcí. 
8.6.2 Žáci dojíždějí do školy autobusem, nebo autem s rodiči. 
8.6.3 Žáci starší deset let mohou použít k cestě do školy jízdní kolo. Uzamčené kolo ukládají 
na určené místo do skladiště za budovou školy. Klíč k odemčení a opětovnému uzamčení 
dveří obdrží žák u domovnice. Použití ochranné přilby a zabezpečení povinného vybavení 
kola je záležitostí rodičů. 
 
 
8.7 Práce s počítačem 
8.7.1 Počítače jsou ve třídách a v multimediální knihovně využívány nepravidelně v rámci 
běžných výukových předmětů podle potřeby. V těchto hodinách se kromě práce s počítačem 
využívají i běžné metody výuky. 
8.7.2 Žáci mají ke všem počítačům přístup i před vyučováním a po obědě. Mohou využít 
přístupu na internet, nainstalované výukové programy i výukové hry. 
8.7.3 Stolky pod počítači jsou dostatečně prostorné, mohou u nich sedět dva žáci. 
 



8.8 Pracovní a výtvarné činnosti 
8.8.1 Vyučovací hodiny pracovních a výtvarných činností probíhají ve třídách nebo na 
pozemku v areálu školy. 
8.8.2 Na začátku školního roku jsou žáci vyučujícím poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví. 
Poučení o bezpečnosti je zopakováno vždy před náročnější činností a činností vyžadující 
použití nástrojů a nářadí. 
8.8.3 Žáci mohou používat pracovní oděvy. Všechny učebny jsou vybaveny umývadly pro 
provedení očisty během i po skončení práce. 
8.8.4 Během práce na školním pozemku mají žáci možnost dojít si na sociální zařízení 
a osvěžit se. 
 
 
8.9 Stravování 
8.9.1 K zajištění obědů pro žáky i zaměstnance je ve školní budově školní výdejna s jídelnou. 
8.9.2 Obědy jsou vydávány v době od 11,40 do 13,00 hodin. Doba, po kterou žák konzumuje 
oběd, není omezena. 
 
 
8.10 Pitný režim, školní mléko 
8.10.1 Pitný režim je zajišťován nabídkou čaje, který vaří pracovnice školní jídelny a který je 
žákům k dispozici ve školní jídelně po celou dobu vyučování a provozu školní družiny. 
8.10.2 Škola je zapojena do projektu Školní mléko. Všichni zájemci z řad žáků 1. – 5. ročníku 
mají možnost konzumovat státem dotované mléko. Objednávky, úhradu a výdej mléka 
zajišťuje vychovatelka školní družiny. Podobně je škola zapojena do projektu Ovoce do škol, 
ve kterém má každý žák školy nárok na dotované ovoce či zeleninu. 
 
 
8.11 Pohybová výchova 
8.11.1 Škola pro tělesnou výchovu využívá tělocvičnu a hřiště. Tělocvična je vybavena 
standardně. 
8.11.2 Kromě tělocvičny mohou být k pohybové výchově dětmi využívány odpočinkové 
koutky ve třídách a ve školní družině a prostory u školní budovy. 
8.11.3 Tělesná výchova probíhá koedukovaně. 
8.11.4 Výuku plavání zajišťuje plavecká škola, žáci se účastní základního plaveckého výcviku 
ve 4. a v 5. ročníku. 
8.11.5 Jednou až dvakrát ročně jsou pro všechny žáky organizovány výpravy do přírody 
s pohybovými aktivitami a turistikou, turistika je prováděna ve škole v přírodě. Do těchto 
činností je zařazeno téma „Ochrana člověka za mimořádných situací“. 
8.11.6 Dopravní výchova probíhá ve všech ročnících na dopravním hřišti, ve 4. a 5. ročníku je 
zakončena dopravním kurzem. 
8.11.7 Do vyučování jsou podle potřeby a únavy žáků pravidelně zařazovány tělovýchovné 
chvilky zaměřené na protažení a procvičení. 
8.11.8 O přestávkách mohou žáci využívat relaxační koutky s koberci a hračkami, mají 
možnost volného pohybu po chodbách. V případě příznivého počasí pobývají žáci o velkých 
přestávkách na venkovním prostranství u školy. 
8.11.9 Ve třídách se pravidelně větrá. 
 
 
 
 



8.12 Pracovní podmínky 
8.12.1 Pro výuku jsou používány místnosti, které splňují požadavky na osvětlení, vybavení, 
větrání, velikost a vybavení. V žádné z učeben není překročen maximální počet žáků, daný 
plošnou výměrou místnosti. 
8.12.2 Žáky školy jsou i děti se zdravotním postižením. Pro tyto žáky jsou ve spolupráci se 
SPC a pedagogicko-psychologickou poradnou vypracovány individuální výukové plány 
a každoročně jsou podávány návrhy na jejich integraci. 
8.12.3 Časové rozvržení učiva, sestava rozvrhu a režim dne vychází ze zásad Zdravé školy. 
8.12.4 Velká přestávka je využívána za vhodného počasí k pobytu žáků mimo budovu. 
V případě nepříznivého počasí mohou žáci využívat relaxačních koutků. 
8.12.5 Ve třídách zajišťují vyučující vhodné podmínky pro výuku zejména sledováním teploty 
v učebně, dostatečným větráním, pobytem dětí o přestávkách mimo učebnu, dodržováním 
délky vyučovacích hodin a přestávek, zařazováním relaxačních chvilek a cvičení do hodin, 
umožňují dětem pít i během vyučování, manipulací s žaluziemi regulují osvětlení třídy 
a minimalizují osvětlení třídy současně denním i umělým osvětlením. Vedou žáky 
k otužování a používání přiměřeně teplého oblečení. Sledují přiměřenost velikosti lavic a židlí 
pro žáky a ve spolupráci s domovnicí zajišťují potřebnou výměnu za větší velikosti. 
8.12.6 Vyučující vedou žáky k pravidelným změnám umístění ve třídě tak, aby se pro žáky 
měnil úhel pohledu na tabuli. Vedou žáků ke správnému sezení a držení těla a přispívají tak 
k prevenci jednostranné statické zátěže určitých svalových skupin. 
 
 
 

9. Závěrečná ustanovení 
 
11.1 Tento řád školy vstupuje v platnost projednáním v pedagogické radě dne 27. srpna 2015. 
11.2 Dnem přijetí tohoto řádu se ruší platnost řádu školy ze dne 31. 8. 2012. 
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