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Dodatek č. 1 Školního řádu 

- č.j. ZŠ a MŠ AŠD /154 2021 vydaného dne 11.5.2021 

 

Od 1. 9. 2022 se mění či doplňují následující ustanovení školního řádu:  

 
II. 2 Práva a povinnosti zákonných zástupců ke škole  

e) Pravidelně kontrolovat žákovskou knížku a její přečtení potvrdit podpisem. Pravidelně 

kontrolovat žákovskou knížku, či přílohu elektronické žákovské knížky a její přečtení potvrdit 

podpisem. V případě II. stupně vždy potvrdit podpisem do přílohy elektronické žákovské 

knížky.  

 
III. 1 Provoz školy  
 
3. Při každém vstupu do budovy školy se přezouvají do zdravotně vhodných přezůvek (ne 

sportovní obuv a přezůvky s barvící podrážkou) a odkládají svršky v šatně své třídy nebo v 

šatních skříňkách.  

7. K uložení přezůvek v šatně používají žáci látkové pytlíky nebo si přezůvky po vyučování 

odnáší domů. Žáci nižších ročníků musí mít své věci podepsané. Nikdo z žáků nevstupuje do 

šatny jiné třídy. Během vyučování jsou šatny stále zamčeny. Třídní učitelé určí službu šatnářů 

tak, aby bylo možno toto opatření dodržovat i během dělené a odpolední výuky. Uzamčení 

šaten kontroluje pan školník. V šatnách se žáci zdržují jen po nezbytně nutnou dobu. V 

polední přestávce v nich nesmějí pobývat.  

8. Žáci, kteří využívají šatních skříněk, jsou odpovědní za jejich uzamčení a pořádek uvnitř 

těchto skříněk. Na začátku školního roku jim je zapůjčen klíč od skříňky nebo jim je opatří 

rodiče. V případě jeho ztráty, zajistí zhotovení nového klíče ke skříňce nebo si pořídí nový 

zámek. K skříňce se chovají tak, aby ji nepoškodili.  

9. Žáci mohou při přepravě do školy a ze školy používat jízdní kola, která řádně uzamčená 

odloží ve stojanech ve vyhrazené části areálu školy. Za uzamčení kola kvalitním zámkem je 

odpovědný žák. Na jiných místech v areálu školy není odkládání kol povoleno. Za 

nezabezpečená kola, která nejsou uschována na správném místě, nenese škola žádnou 

zodpovědnost. Vyhrazený prostor pro kola se pravidelně uzamyká od 7:30 do 12:30 hodin. 
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III. 2 Chování žáků ve škole 
 
8. Žáci nosí do školy učebnice a pomůcky podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů. Není 

dovoleno přinášet věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz, nebo ohrožovat mravní 

výchovu žáků. Žáci nesmí nosit cenné předměty, které nepotřebují k výuce, a větší obnosy 

peněz. Mobilní telefony jsou během vyučování vypnuté a uložené ve školních brašnách, 

pouze v hodinách TV je žáci odloží na vyhrazené místo. Žáci mohou používat mobilní telefony 

výhradně se souhlasem vyučujícího. k telefonování a psaní zpráv. K jiným účelům je mohou 

použít pouze za souhlasu a dohledu pedagogického pracovníka.  

 
13. Žákům není dovoleno do školy nosit energetické nápoje, nápoje s vysokým obsahem 
cukru a s obsahem kofeinu.  
 

III. 4 Docházka do školy 

 
2. Nepřítomnost žáka ve škole omlouvají rodiče ze zdravotních a jiných závažných důvodů. 

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, je rodič povinen nejpozději 

do tří kalendářních dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti písemně nebo 

telefonicky a po návratu do školy písemně do žákovské knížky, přílohy elektronické žákovské 

knížky nebo prostřednictvím elektronické žákovské knížky Edookit.  

 

IV.2 Hygienická opatření a organizační pravidla – dle aktuálních hygienických a 

epidemiologických opatření 

 

 
4. Při pohybu po škole (v šatnách, na chodbách, na WC, o přestávkách) se snaží žáci 

dodržovat od sebe dostatečně odstupy.  

5. Po celou dobu pobytu ve škole dbají žáci na zvýšenou hygienu rukou. Ruce si pravidelně 

umývají antibakteriálním mýdlem (vstup do třídy, školní družiny, odchod z toalet, příchod do 

školní jídelny), mohou využít případně i dezinfekci. Další opatření jsou přijímána v souladu 

s nařízeními Ministerstva zdravotnictví nebo Krajské hygienické stanice. si každý žák 

vydezinfikuje ruce. Při ranním vstupu do třídy si každý žák umyje ruce dezinfekčním 

prostředkem nebo antibakteriálním mýdlem (min. 20 vteřin). Při odchodu z toalet si každý 

žák umyje ruce dezinfekčním prostředkem nebo antibakteriálním mýdlem  

6. Při příchodu do školní jídelny si každý žák umyje ruce dezinfekčním prostředkem nebo 

antibakteriálním mýdlem, samostatně si nemůže brát příbory, tácky, sklenice. Příchod žáků 

do školní jídelny probíhá organizovaně dle příslušného rozpisu, zasedací pořádek určuje 

pedagogický dohled.  

7. Při příchodu do oddělení školní družiny si každý žák umyje ruce dezinfekčním prostředkem 

nebo antibakteriálním mýdlem  

 



 

8. Žáci se mohou pohybovat pouze v určených prostorách školy (třída, chodba na patře) a to 

tak, aby se snažili zamezit kontaktu s ostatními třídami. Výuka žáků probíhá převážně v 

kmenových učebnách. Při přesunech do jiných tříd přechází žáci na začátku přestávky 

organizovaně pod dohledem vyučujícího. Žáci se během dne nenavštěvují ve třídách. O 

malých přestávkách jsou žáci ve třídě, případně mohou navštívit toaletu na svém poschodí. 

Do jiného patra mohou jít v případě nutnosti konzultace s vyučujícím nebo si mohou o velké 

přestávce zakoupit nápoj v automatu.  

 

VII. Pravidla pro udělování výchovných a kázeňských opatření 

 

3. Napomenutí třídního učitele (drobné přestupky) 

 

- za ojedinělé, ale opakované rušení ve výuce 

 

 

V Dolanech dne 1. června 2022           Mgr. P. Pirliomov 

(ředitel školy)  

 

Dodatek č. 1 k Školnímu řádu byl projednán a schválen pedagogickou radou dne: 1. 6. 2022 

Dodatek č. 1 k Školnímu řádu byl schválen školskou radou dne:  

Dodatek č. 1 k Školnímu řádu vstupuje v účinnost dne: 1. 9. 2022 
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