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Školní řád  

Základní školy Bělá pod Bezdězem,  

příspěvková organizace 

Příloha č. 3 

Pravidla školního chování žáků a etikety 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon, dále též ŠZ), v platném znění, a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním 

vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (dále též V 48), v platném znění, 

vydávám jako statutární orgán Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace tuto směrnici 

pro pravidla školního chování žáků a etikety. Směrnice je součástí Školního řádu Základní školy Bělá pod 

Bezdězem, příspěvková organizace. 

Žák Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace dodržuje a zachovává tyto zásady 

chování a etikety. 

 

Já, žák / žákyně Základní školy Bělá pod Bezdězem: 

 Ve škole pozdravím jako první každou dospělou osobu, kterou potkám. Používám pozdrav „Dobrý 

den!“ při setkání nebo vstupu do místnosti a „Na shledanou!“ při odchodu. Všechny dospělé osoby 

oslovuji „Pane – Paní“ s příslušnou funkcí. Při příchodu nebo odchodu vyučujícího nebo dospělé 

osoby do třídy nezapomenu pozdravit tak, že povstanu.  

 Jsem slušný ke všem pracovníkům školy (pedagogickým i nepedagogickým), nejsem na ně drzý/á, 

neboť všichni mají nárok na slušné chování.  

 Při procházení dveřmi dávám přednost dospělé osobě; jsem-li chlapec, dávám přednost dívkám. 

 V objektu školy a školní jídelny chodím bez pokrývky hlavy.  

 Do školy chodím včas, alespoň deset minut před začátkem vyučování, pět minut před začátkem 

vyučování jsem ve třídě a připravuji se na vyučování. Opozdím-li se a šatna je již zamčená, 

vyhledám svého spolužáka/u, který/á je pověřen/a zamykáním šatny, aby mi odemkl/a. 
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 Do sborovny, kabinetu a dalších místností vyčleněných pro zaměstnance školy vstupuji pouze na 

vyzvání. 

 O přestávkách se pohybuji na podlaží, ve kterém mám učebnu. 

 Před začátkem vyučování mám na lavici připraveny všechny  nutné učební pomůcky a žákovskou 

knížku. 

 Při hodině nevykřikuji. Chci-li s vyučujícím komunikovat, přihlásím se zdvižením ruky.  

 Při rozhovoru neskáču nikomu do řeči a vyslechnu jeho názor, i když je odlišný od mého. Svůj 

názor sděluji ostatním klidně, slušně, bez vulgárních výrazů. 

 V prostorách budovy školy nebudu žvýkat žvýkačku. 

 Před začátkem vyučování vypnu svůj mobilní telefon a jiné komunikační prostředky, uložím je do 

školní tašky, kde zůstanou vypnuty po celou dobu vyučování (doba daná rozvrhem, včetně 

přestávek). 

 Nikoho ve škole nenatáčím, nenahrávám ani nefotím na mobilní telefon nebo jiný záznamový 

přístroj. 

 Při odchodu ze třídy si důkladně zkontroluji místo, kde jsem seděl/a, a vždy pouze tehdy, je-li místo 

uklizené, židle zasunuta u lavice, mohu odejít. Po poslední vyučovací hodině bude židle zvednuta 

na lavici. 

 Ze třídy odcházím až na pokyn vyučujícího. 

 Zvonění je upozorněním pro vyučující. Pomůcky si uklidím až na pokyn pedagoga. 

 Jsem-li ustanoven/a jako služba, dbám na to, aby byla po skončení hodiny řádně smazána tabule, 

aby bylo po odchodu žáků ze šaten ošacení pověšeno na háčcích, přezůvky byly v sáčcích nebo v 

poličkách k tomu určených. V šatně se přezouvám, do třídy chodím v obuvi na přezutí. Sportovní 

obuv je určena do tělocvičny, nemá černé podrážky. Tuto obuv nepoužívám pro pobyt ve třídě. 

 Na chodbách a na schodištích se pohybuji klidně a zásadně vpravo, vždy tak, abych neohrozil 

bezpečnost svou a ani bezpečnost druhých. Po komunikačních prostorách školy chodím pomalu, 

neběhám. 

 Bez pokynu dospělého neotevírám okna, nevykláním se z nich. Nevylézám do oken ani na střechu, 

nesedám na topení, ani parapety oken. 

 Nevyjadřuji se vulgárně, jsem zdvořilý/á, neubližuji jiným, zavrhuji jakékoliv projevy násilí a 

hrubosti, a to i slovní.  

 Chovám se slušně ke všem spolužákům i všem spolužačkám a zejména slabším žákům školy.  

 Jakoukoli hrubost považuji za zbabělost. 

 Snažím se být kamarádský/á a příjemný/á ke svému okolí.  
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 Respektuji soukromé vlastnictví zaměstnanců školy a ostatních žáků školy. Chráním majetek školy, 

neničím ho. Dbám na svůj majetek, nevytvářím možnosti, aby mi byl zcizen. 

 Ztrátu svého majetku ve škole a jakýkoli školní úraz hlásím vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo 

jinému dospělému zaměstnanci školy. 

 Vždy a všude dbám pravidel hygieny a bezpečnosti. Dbám i na pořádek na chodbách, ve skříňkách 

a na záchodech. Neplýtvám hygienickými potřebami na záchodech (mýdlem, toaletním papírem, 

ručníky). 

 Jak v areálu školy, tak i mimo něj dbám na to, aby nedocházelo k znečišťování odpadky. Žáci, kteří 

odpadky odhazují na chodbách, na ulici, ve školní jídelně apod., prokazují takovým jednáním svou 

nevychovanost a nevyspělost. Není-li v dosahu odpadkový koš, odhodím odpad až do odpadkového 

koše nebo do popelnice, které budou při mé další cestě. 

 Do školy chodím upraven a v čistém oblečení. 

 Ve frontě na obědy nepředbíhám. 

 Nelžu, a pokud něco provedu, přiznám se a nesvádím vinu na druhé. Mám sílu na omluvu. 

 Vím, že moje práva končí tam, kde začínají práva druhého. 

 Vím, že všichni žáci mají stejná práva.  

 Dbám na dobré jméno své, své rodiny i školy, kterou navštěvuji. Chovám se slušně a odpovědně i 

mimo objekt školy.  

 

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků 

V souladu s novelizací školského zákona se k 1. 09. 2017 doplňuje Školní řád Základní školy Bělá pod 

Bezdězem takto (§ 22a, § 22b ŠZ): 

Práva pedagogických pracovníků 

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo 

a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu 

před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo zákonných zástupců žáků a 

dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole, 

b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy, 

c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli 

vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně - pedagogické a pedagogicko-psychologické 

činnosti, 

d) volit a být voleni do školské rady, 
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e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti. 

 

Povinnosti pedagogických pracovníků  

Pedagogický pracovník je povinen 

a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, 

b) chránit a respektovat práva žáka, 

c) chránit bezpečí a zdraví žáka a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a 

školských zařízeních, 

d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí 

a podporovat jeho rozvoj, 

e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu žáků 

a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského 

pracoviště, s nimiž přišel do styku, 

f) poskytovat žáku nebo zákonnému zástupci nezletilého žáka informace spojené s výchovou a 

vzděláváním. 

 

V Bělé pod Bezdězem 1. 08. 2019. 

 

Projednáno pedagogickou radou dne 28. 08. 2019. 

Schváleno Školskou radou Základní školy Bělá pod Bezdězem dne 29. 08. 2019. 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 2. 09. 2019. 

   

  

Ing. Zdeněk Galetka v.r. 

ředitel školy 


