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Školní řád 

1. Práva žáků školy Filipka 

Každý žák školy Filipka má právo: 

a) být ostatními respektován; 

b) na poskytování vzdělávání v souladu se školským zákonem podle školního 

vzdělávacího programu; 

c) na pedagogické vedení učiteli školy, na informace o pokroku a výsledcích 

vzdělávání a na možnost vyjádřit se k tomuto hodnocení; 

d) se spolupodílet na chodu školy, na ustanovení pravidel týkajících se chování a 

dalších společných pravidel; 

e) na ochranu před všemi formami diskriminace, násilí a zneužívání a na zajištění 

dobrých podmínek pro vlastní rozvoj a aktivitu v poznávání. 

 

2. Povinnosti žáků školy Filipka 

Každý žák školy Filipka má povinnost: 

a) dodržovat tento Školní řád a další předpisy školy Filipka, včetně předpisů a 

pokynů školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen;  

b) docházet do školy a účastnit se vzdělávání v rozsahu daném rozvrhem hodin, 

účastnit se činností, které budou školou označeny jako povinné nebo ke kterým 

je žák přihlášen;  

c) se aktivně účastnit výuky;  

d) respektovat práva druhých; jakékoliv projevy násilí mezi žáky, ponižování či 

zesměšňování jsou samozřejmě zakázané; 

e) dbát na pokyny učitelů, asistentů pedagoga a dalších pracovníků školy; 

f) využívat prostory a vybavení školy tak, aby nedocházelo k jejich poškození; za 

úmyslné poškození může být požadována náhrada vzniklé škody; 

g) informovat učitele o ztrátě či poškození vlastní věci i školního vybavení; 

h) neodcházet z budovy školy, místa výuky nebo konání školní akce bez výslovného 

souhlasu učitele; 

i) nenosit do školy cenné věci nebo větší finanční hotovost, výjimka je možná po 

dohodě s učitelem; 
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j) dodržovat přísný zákaz nosit do školy předměty nebo látky, které mohou ohrozit 

zdraví nebo způsobit úraz;  

k) používat mobilní telefon jen se souhlasem učitele nebo asistenta pedagoga. 

 

3. Povinnosti učitelů školy Filipka: 

 

a) Dodržovat zásadně partnerský vztah k žákům a k jejich rodičům. 

b) Respektovat Úmluvu o právech dítěte. 

c) Při hodnocení žáků se řídit „Pravidly pro hodnocení žáků“. 

d) Spolupracovat s rodiči při výchově a vzdělávání jejich dítěte. 

 

4. Práva učitelů školy Filipka: 

 

a) Být informován o dění ve škole. 

b) Vyjádřit své názory k situacím ve škole a vývoji školy. 

c) Mít možnost obrátit se při náročných situacích na další odborníky. 

d) V případě, že žák nerespektuje pokyny učitele a znemožňuje výuku ostatních 

žáků nebo ohrožuje svoje zdraví nebo zdraví ostatních osob, má učitel po dohodě 

s vedením školy právo nahradit jeho vzdělávání na mimoškolních akcích 

vzděláváním ve škole za upravených podmínek. Totéž opatření může navrhnout 

přímo ředitelka či zástupce ředitelky nebo jiný pedagog.  

 

 

5. Práva zákonných zástupců žáků školy Filipka  

Zákonní zástupci žáka mají právo: 

a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte; 

b) znát kritéria hodnocení výsledků vzdělávání; 

c) volit a být voleni do školské rady;  

d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí 

vzdělávání jejich dětí ve škole, a také k činnosti pedagogických i ostatních 

pracovníků školy; 
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e) požádat o uvolnění dítěte z vyučování na dobu maximálně 3 dnů, a to písemně 

a s odůvodněním; dítě z výuky uvolňuje třídní učitel;  

f) požádat o uvolnění dítěte z vyučování na dobu delší než 3 dny, a to písemně a s 

odůvodněním; dítě z výuky uvolňuje ředitelka školy;  

g) vyžádat si konzultaci s učitelem, ředitelkou školy nebo jiným pracovníkem školy; 

 

6. Povinnosti zákonných zástupců žáků školy Filipka 

Zákonní zástupci mají povinnost: 

a) zajistit, aby žák řádně docházel na vyučování; 

b) na výzvu ředitelky školy (nebo jiného zaměstnance školy) se dostavit do školy k 

projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka;  

c) informovat školu o změně zdravotního stavu žáka či jiných okolnostech, které by 

mohly mít vliv na vzdělávání žáka; zákonný zástupce tak zejména informuje školu 

o infekční chorobě žáka nebo osoby, se kterou žije žák ve společné domácnosti, 

a dále informuje o nutnosti omezení některé činnosti žáka (tělesná výchova 

apod.); 

d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování; nepřítomnost žáka ve 

vyučování a její důvod (např. nemoc) musí být zákonným zástupcem sdělen 

písemnou formou (např. emailem, ale nejlépe pomocí systému EduPage) 

nejpozději do tří dnů od jejího začátku; 

e) oznamovat škole údaje podstatné pro průběh vzdělávání žáka a veškeré změny 

v těchto údajích. 

f) dodržovat náležitosti vyplývající ze Smlouvy o poskytování vzdělávání; do 1. 8. 

školního roku předcházejícího školnímu roku, na který má být platební ujednání 

uzavřeno, je povinen dostavit se do školy k podpisu platebního ujednání na další 

školní rok. 

 

7. Vnitřní řád školy Filipka 

a) budova školy se otevírá každý školní den v 7:00; 

b) provoz školy s dohledem nad žáky před vyučováním je v době od 7:00 do 8:20; 

c) výuka začíná pro všechny žáky v 8:20 ranním kruhem; 

d) je žádoucí, aby žáci byli ve škole před zahájením výuky;  



Škola příběhem – církevní základní škola      Školní řád 

 

- 4 - 
 

e) časová organizace výuky se řídí rozvrhem vyučovacích jednotek (rozvrhem 

hodin). Mezi výukovými jednotkami je zařazena přestávka (v čase 9:50 – 10:20), 

během které žáci mají možnost společně pobývat na školním dvoře. Obědová 

přestávka je různá pro jednotlivé třídy v době od 11:50 do 12:50, vždy 30 minut 

přestávky a 30 minut času na oběd pro každou třídu. Třída, která jde na oběd až 

po vyučování, má druhou přestávku 11:50 – 12:05. Tato třída končí vyučování 

obědem. 

f) v čase 11:50 – 13:20 je vydáván oběd ve školní jídelně – výdejně. 

g) po skončení vyučování mohou žáci navštěvovat školní družinu, v rámci které jsou 

organizovány zájmové kroužky. 

h) každá třída má jeden den v týdnu výuku mimo školu, tzv. mimoden. Společný 

odchod je z budovy školy nebo pevně stanoveného místa, návrat je společný do 

budovy školy na oběd;  

i) v případě cílených výletů, exkurzí, návštěvy divadel, muzeí nebo jiné podobné 

akce budou rodiče informování o průběhu, délce trvání a organizaci takové akce. 

Rodiče jsou povinni přivést dítě na místo stanoveného setkání a po skončení 

akce si dítě ve stanoveném čase a na stanoveném místě vyzvednout.  

j) odpolední družina a celá škola se pro žáky a rodiče zavírá v 17 hodin;  

k) pokud nebude se zákonnými zástupci žáka v konkrétním případě domluveno 

jinak, jsou žáci po vyučování nebo ze školní družiny předáváni zákonnému 

zástupci nebo jiné osobě zákonnými zástupci předem pověřené.  

l) Pro děti, které ze školy s vědomím rodičů odcházejí samy, končí školní družina 

v 15 hodin, pokud děti nezůstávají na kroužek nebo pokud není s rodiči 

dohodnuto jinak. 

 

V Brně dne 1. září 2020    Mgr. Ruth Konvalinková, Ph.D. 

       ředitelka školy 


