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Š K O L N Í   Ř Á D 
 

 

Článek I.: Chování žáka a dress code 

  

(1) Žáci jsou povinni chovat se podle pravidel slušnosti a respektovat pokyny pedagogů a ostatních 

pracovníků školy. 

(2) Žáci jsou povinni se chovat podle pravidel slušného chování i ve svém osobním volném čase, a tak 

reprezentovat školu a sebe.  

(3) Žákům je zakázáno mít mobilní telefon během vyučovací hodiny položený na lavici. Během vyučování 

je žákům zakázáno mobilní telefon používat, nepovolí-li vyučující jeho použití v rámci výuky.  

(4) Ve škole není dovoleno žvýkat žvýkačku, nosit piercing a mít tetování na viditelném místě. 

(5) Chlapci jsou povinni mít krátký klasický sestřih vlasů. Dívkám není povolen výstřední účes a barva 

vlasů.  

(6) Dress code chlapců během vyučování: 

 kalhoty, sako, eventuálně oblek, košile, kravata nebo motýlek; 

 kalhoty, košile, svetr nebo vesta, opět doplněno kravatou či motýlkem.  

 Není povoleno: džínové a manšestrové oblečení, trička, krátké kalhoty, plážové a sportovní oblečení, 

             oblečení s výraznými nápisy. 

 

(7) Dress code dívek během vyučování: 

 kostým, tj. sukně, halenka, sako; 

 sukně, halenka nebo společenský svetřík; 

 společenské šaty (klasické elegantní); 

 společenské kalhoty, halenka + sako nebo vesta; 

 doplňky vhodné, střízlivé, společenské. 

 Není povoleno: džínové a manšestrové oblečení, trička, krátké kalhoty, plážové a sportovní oblečení, 

             oblečení s výraznými nápisy, minisukně, oblečení s hlubokými výstřihy, vyzývavé 

             oblečení.  

 

(8) Žáci jsou povinni mít oblečení čisté a vyžehlené. 

(9) Žáci jsou povinni se přezouvat a nosit čistou obuv.  

(10) Žáci si věci odkládají do skříněk, které uzamykají. Cennosti si mohou uložit v ředitelně nebo                    

u hospodářky školy. 

(11) Zdravíme se s úsměvem.  

 

Článek II.: Docházka do školy, provoz a vnitřní režim školy 

 

(1) Žák je povinen dodržovat rozvrh hodin a docházet do školy včas.  

(2) Žáci neopouštějí během vyučování svévolně budovu školy. Opustí-li žák budovu na pokyn některého  

ze zaměstnanců, přebírá zaměstnanec za žáka zodpovědnost.  

(3) Začátek a konec vyučovací hodiny není oznamován zvoněním. Vyučování se řídí rozpisem vyučovacích 

hodin: 

 1. vyučovací hodina 08:00 – 08:45  6. vyučovací hodina 12:45 – 13:30  

 2. vyučovací hodina 08:55 – 09:40  7. vyučovací hodina 13:40 – 14:25 

 3. vyučovací hodina 10:00 – 10:45  8. vyučovací hodina 14:35 – 15:20 

 4. vyučovací hodina 10:55 – 11:40  9. vyučovací hodina 15:30 – 16:15 

 5. vyučovací hodina 11:50 – 12:35  10. vyučovací hodina 16:25 – 17:10 

 



(4) Po dohodě s vedením školy je možné vyučovat v blocích. Organizace takovéto výuky je zcela 

v kompetenci pedagoga. Je však třeba dodržovat pravidlo vzájemné ohleduplnosti tak, aby se jednotlivé 

skupiny nerušily. 

(5) Nepřítomnost žáka jsou povinni jeho zákonní zástupci omluvit třídnímu učiteli nejpozději následující 

den od nepřítomnosti žáka.  

(6) Při účasti na akcích, které organizuje škola, žáci dodržují ustanovení školního řádu. 

 

Článek III.: Zacházení se školním majetkem 

 

(1)  Žáci jsou povinni hospodárně zacházet se školními pomůckami, šetřit elektrickou energií, vodou. 

(2) Žáci jsou povinni chránit majetek školy, majetek svůj i svých spolužáků. Při úmyslném poškození nebo 

zničení školního majetku je žák za tuto škodu odpovědný. Vzniklou škodu viník nebo viníci rovným 

dílem uvedou do předešlého stavu nebo uhradí. 

 

Článek IV.: Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků  

 

(1) Žák je povinen chránit své zdraví a zdraví ostatních, dodržovat předpisy BOZ, PO a BESIP v době 

vyučování i na akcích organizovaných školou. Škola přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků 

a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. 

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech 

a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví. Škola vede evidenci úrazů žáků vzniklých při uvedených činnostech. 

(2) Žák je povinen ohlásit bezprostředně svůj úraz, ke kterému došlo v průběhu vyučování, a to 

vyučujícímu dané hodiny nebo vyučujícímu vykonávajícímu dozor či jinému zaměstnanci školy. 

(3) Žáci jsou povinni oznámit řediteli školy, třídnímu učiteli, výchovnému poradci nebo metodiku primární 

prevence jakékoliv projevy šikany nebo kyberšikany, které ve škole zjistí, nebo podezření na šikanu 

nebo kyberšikanu. 

(4) Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat či distribuovat návykové látky. Současně není               

z důvodů ochrany zdraví a bezpečnosti osob dovoleno do školy vstupovat pod jejich vlivem. To neplatí 

pro případy, kdy osoba užívá léky s obsahem omamných a psychotropních látek (dále jen OPL) v rámci 

léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením.  

(5) Ve škole jsou zakázány projevy diskriminace, tj. odlišné zacházení s jednotlivcem nebo skupinou osob, 

motivované jejich odlišností. 

(6) Žáci jsou povinni dbát na dodržování pitného režimu. Lahve s pitím budou uzavřeny a uloženy vedle 

lavice nikoli na lavici. 

 

Článek V.: Ostatní ustanovení školního řádu 

 

(1) Žáci docházejí na obědy do jídelny 4. ZŠ Most, Václava Talicha 1855. Žáci jsou povinni dbát na 

správné stolování, čistotu, pořádek a slušné chování. 

(2) Vstup do objektu školy je cizím osobám umožněn pouze po ohlášení službě v recepci. Každá cizí 

osoba je povinna prokázat svou totožnost a sdělit účel návštěvy. 

(3) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí školním klasifikačním řádem.  

 

 

 

 

 

Motto: „Organizace je prostředek dosažení cíle, ne cílem sama o sobě.“ 

 

Školní řád platí od 1. září 2016         

 

Mgr. Vlasta Bukačová v. r. 

                             ředitelka školy 


