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ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC 

příspěvková organizace 

MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC 
tel.: 585 427 142, 775 116 442; ID: afkmqg6 

e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz 
 

              ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ 
 

ŠKOLA ZAMĚŘENÁ NA ČTENÁŘSTVÍ, MATEMATICKOU LOGIKU, BRITSKOU  

A AMERICKOU ANGLIČTINU, NĚMČINU, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL  

 

(Podklad pro každodenní realizaci minimálního preventivního 

programu nejen ve školním roce 2022/2023) 

 

Práva a povinnosti našich žáků –  

žáků ŠKOLY RADOSTI, ŠKOLY KVALITY 
 

 

1) Jsme rádi (my všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci 

Základní školy Olomouc, Mozartova 48)), že jsi naším žákem. Žákem 

školy, kterou sis společně se svými rodiči dobrovolně k plnění 

povinné školní docházky vybral. K docházce na Základní školu 

Olomouc, Mozartova 48 ses se svými rodiči rozhodl svobodně - s 

vědomím práva vybrat si školu, kde chceš získat základní vzdělání. Z 

toho plyne, že tím přijímáš práva a povinnosti žáka naší školy.  

  

2) Jsi jistě osobností, která chce být spravedlivým partnerem 

ostatním. Respektujeme, že jsi jedinečnou osobností, ale stejně tak 

je nutné, abys i Ty respektoval své spolužáky a nás - všechny 

pracovníky školy. Chceme, aby mezi námi byl partnerský vztah – 

otevřené partnerství, podložené vzájemnou úctou, důvěrou a 

spravedlností. Jednej vždy s úctou a s respektem k sobě, spolužákům 

i ke všem nám, dospělým. V případě potřeby využívej schránku důvěry 

na schodišti školy či na www.zs-mozartova.cz.   

  

3) Aktivně se zúčastňuj školní práce. Vzdělání v naší škole dosáhneš 

aktivním zapojováním do výuky, samostatným přemýšlením a vlastní 

snahou. Nebuď jen pasivním konzumentem informací a dat. Buď nám 

aktivním partnerem ve vyučování. Škola se tak pro tebe stane 

zajímavější a budeš do ní chodit mnohem raději.  

  

4) Žádné dveře v naší škole ti nezůstávají uzavřené. Využívej 

vybavení školy. Máš právo využívat veškeré místnosti určené k výuce, 

materiální vybavení školy a další dostupné prostředky, které naše 

škola vlastní ke vzdělávání dětí. Vše můžeš využívat s vědomím 

dospělého pracovníka školy – učitele, vychovatele. Zodpovídáš však 

za ztrátu, zničení nebo poškození půjčené a tebou využívané školní 

pomůcky. Využívej zejména knihovnu, výpočetní techniku, školní 

hřiště, …  
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5) Dodržuj školní pravidla. Ve škole i na veřejnosti se chovej vždy 

tak, abys svým jednáním nepoškozoval dobré jméno školy ani jméno 

svých rodičů. Tvoje chování, chování tvých rodičů a pracovníků školy 

jsou výsledkem vzájemné dohody. Všichni usilují o dodržování 

základních společenských pravidel školy.  

 

VSTOUPIL JSI – POZDRAV. 

ODCHÁZÍŠ - ROZLUČ SE. 

CHCEŠ-LI - ŘEKNI "PROSÍM". 

DOSTANEŠ-LI - ŘEKNI "DĚKUJI". 

NESKÁKEJ NIKOMU DO ŘEČI, KAŽDÝ MÁ PRÁVO VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR. 

NIKDY NIKOMU NEUBLIŽUJ – CO SÁM NERAD, NIKDY NEČIŇ JINÉMU! 

NIC VE ŠKOLE NENIČ - KAŽDOU VĚC MOHOU VYUŽÍT I DRUZÍ. 

NETRAP SE - VŠECHNY DVEŘE JSOU TI VE ŠKOLE OTEVŘENÉ, PROTO SE PŘIJĎ 

ROZDĚLIT O KAŽDOU BOLEST I RADOST.  

DOSPĚLÍ JSOU VE ŠKOLE PRO TEBE! 

MLUV VŽDY PRAVDU - LEŽ A POMLUVA MEZI SLUŠNÉ LIDI NEPATŘÍ. 

VAŽ SI SÁM SEBE, VAŽ SI DRUHÝCH! 

NEOMEZUJ SVÝM CHOVÁNÍM OSTATNÍ! 

PŘEKONÁVEJ PŘEKÁŽKY, I NEÚSPĚCH TĚ POSÍLÍ, A MŮŽEŠ SE Z NĚJ POUČIT. 

NEBUĎ HRUBÝ A VULGÁRNÍ. 

 

Uvědom si, že nejen chování, ale i tvá řeč dotváří prostředí, ve 

kterém všichni žijeme, tudíž by ses měl vyvarovat používání 

nevhodných slov ve své řeči. 

 

6) Chraň svoji školu i své věci. Společně s pracovníky školy udržuj 

pořádek a čistotu ve škole a v celém areálu školy i v jejím 

bezprostředním okolí. V budově školy se denně přezouvej. Do 

tělocvičny je povolen vstup pouze v čisté sálové obuvi pro vnitřní 

použití s nebarvící podrážkou. Zacházej opatrně s učebnicemi, 

školními potřebami, pomůckami a ostatním vybavením. Poškodíš-li 

majetek školy, spolužáků, učitelů či jiných osob, zajistí tvoji 

rodiče nápravu – uvedení do původního stavu. Bezdůvodně nenos do 

školy peníze a cenné předměty – škola za ně neručí!  

 

7) Škola je tvá zákonná povinnost. Naše škola má svůj řád. Tento řád 

musíš dodržovat. Choď proto do školy pravidelně a včas - podle 

rozvrhu hodin. Přicházej do školy nejpozději 15 minut před zahájením 

školního dne a 5 minut před zahájením vyučování buď na svém místě ve 

třídě. Oděvy a obuv si odkládej v šatně. Do školy vcházej a odcházej 

bočním vchodem do šaten. Pro vstup do 1. patra používej výhradně 

boční schodiště. Na schodišti choď zásadně vpravo, po všech 

prostorách školy se pohybuj ohleduplně a bezpečně.  

 

8) I vyučování má svá pravidla – dodržuj je! Máš právo na kvalitní 

vzdělávání! Vyučování na celé škole probíhá ve vyučovacích hodinách, 

ale i v oborových dnech, projektech, projektových dnech, blocích, 

exkurzích, kurzech … i jiných organizačních formách. Máš povinnost 

se účastnit činností, které ředitel školy vyhlásí jako povinné. 

Docházka do nepovinných předmětů a zájmových útvarů a školní družiny 

je pro přihlášené žáky povinná. Jsi povinen se zúčastnit třídnických 

hodin a to i v době mimo vyučování. Budeš se sebehodnotit a budeš 

hodnocen podle Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v 

souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání 
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"Škola radosti". Začátek a délku vyučovací jednotky určuje učitel. 

Učitel má právo změnit délku a průběh vyučovací jednotky, přičemž 

musí dbát na hygienické potřeby žáků a jejich právo na relaxaci. 

Signálem pro zahájení vyučování je školní zvonění. Po zazvonění na 

začátek vyučovací hodiny buď na určeném místě (např. podle 

zasedacího pořádku) a měj připraveny všechny potřebné věci k 

vyučování. Jestliže ses nemohl z vážných důvodů připravit na 

vyučování nebo jsi nebyl přítomen v minulé hodině, omluv se na 

začátku vyučovací jednotky. Nedostaví-li se vyučující 5 minut po 

zahájení hodiny do třídy, oznámí toto určený žák třídy v ředitelně 

nebo v kanceláři zástupkyň ředitele školy. Při vyučování zachovej 

klid, aktivně se účastni práce v hodině a udržuj své pracovní místo 

v pořádku a čistotě. Při vyučovací hodině musíš mít vždy vypnutý 

mobilní telefon. Do třídy, která není připravena na vyučování, 

nevstupuj. Po ukončení vyučování máte se spolužáky povinnost smazat 

tabuli, porovnat lavice, židličky, uklidit pomůcky a místnost, ve 

které jste se učili. Nezapomeň, že když nejsi ve škole, je dobře si 

průběžně doplňovat zameškané učivo. Tvojí povinností je zjistit si, 

co se ve škole děje!  

 

9) Ve škole a na školních akcích za tebe zodpovídáme. Pomoz nám! V 

době vyučování, činnosti školní družiny a činnosti zájmových útvarů 

i při akcích mimo areál školy, odcházej jen s vědomím a souhlasem 

pedagogického pracovníka - neopouštěj svévolně školní budovu, třídu, 

ani jinou školní akci. Zodpovídáme za tebe i o přestávkách! 

Přestávky využívej ke klidnému přecházení do učeben, k relaxaci či k 

osvěžení a k toaletě. Odchod a příchod na mimoškolní akce organizuje 

doprovázející učitel. 

 

10) Jsi svobodný žák, který se rozhoduje. Máš právo na odpočinek - 

relaxaci a volný čas - na hru, na svobodnou účast na akcích školy i 

činnosti zájmových útvarů. Za pěkného počasí máš právo trávit 

odpočinek také na školním hřišti za dohledu pedagogického 

pracovníka.  

 

11) Starej se o své školní dokumenty. Je tvojí povinností pravidelně 

nosit do školy žákovskou knížku a na vyzvání ji předložit 

vyučujícím. Žákovská knížka je školní dokument, který je určen pro 

průběžné zaznamenávání tvých školních výsledků, slouží k omlouvání 

tvé nepřítomnosti a pro důležité školní záznamy. Ztrátu žákovské 

knížky neprodleně oznam TU a zajisti si vystavení duplikátu u ZŘŠ. 

Za ztrátu žákovské knížky ti může být uděleno výchovné opatření 

(napomenutí třídního učitele).  

 

12) Nezapomeň dát o sobě vědět. Nepřítomné žáky zapisuje vyučující 

na začátku každé vyučovací jednotky do třídní knihy. Pokud budeš 

svoji nepřítomnost znát předem, požádají o tvé uvolnění z vyučování 

rodiče. Povolení jednodenní až dvoudenní absence uděluje třídní 

učitel, o povolení delší absence je nutno žádat ředitele školy 

písemně (s vyjádřením třídního učitele). Uvolnění z jednotlivých 

hodin poskytnou třídní učitelé na písemnou žádost rodičů. Odcházíš 

ze školní budovy se souhlasem třídního učitele. V případě 

nepřítomnosti třídního učitele uvolňuje žáky učitel pověřený 

zastupováním. Tvou nepřítomnost omlouvají Tví rodiče osobně, písemně 

nebo telefonicky do 24 hodin od začátku absence a po ukončení opět 
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písemně v žákovské knížce. Třídní učitel má právo vyžádat si od 

zákonných zástupců žáka vyjádření dětského či odborného lékaře. 

 

13) Kdy do školních kanceláří? K potvrzování různých listin a 

osobních záležitostí v kanceláři školy je určena zásadně velká 

přestávka (od 9.45 do 10.05 hod.), doba před vyučováním (od 7.40 do 

8.00 hod.) a doba mezi 14. a 15. hodinou. 

13) Školní jídelna je tu pro tebe. Na oběd odcházíš v doprovodu 

učitele. Ve školní jídelně se řiď pokyny dozírajících učitelů. V 

jídelně dodržuješ pravidla kulturního stolování. Při nevhodném 

chování můžeš být z jídelny vykázán, ale nárok na zaplacený oběd 

samozřejmě nikdy neztrácíš. V případě nemoci nebo nepřítomnosti si 

nezapomeň obědy odhlásit. 

 

14) Využívej školní demokracie ve škole i ve třídě. V každé třídě si 

žáci zvolí třídní samosprávu, která mimo jiné plní určené služby ve 

třídě.  

 

15) Dbej o bezpečnost a předcházej úrazům. STOP návykovým látkám! 

Šetři zařízení školy a neprodleně hlas zaměstnanci školy zjištěné 

poškození nebo zničení věcí, které jsou majetkem školy, závady na 

osvětlení, vodovodním rozvodu a elektroinstalaci. Bez svolení 

učitele nemanipuluj se žaluziemi v oknech, ventily ústředního 

topení, elektroinstalací, elektrickými přístroji, s audiovizuální 

technikou a dalšími pomůckami ve třídě a v učebnách. Neotvírej okna. 

V jednotlivých prostorách školy jsi povinen se řídit jejich řádem. 

Před akcemi mimo školu a před zahájením odborného vyučování budeš 

poučen o bezpečnosti a hygieně. Při odborné výuce zachovej vždy 

příslušné bezpečnostní předpisy. Při pobytu ve škole se chovej tak, 

abys neohrozil zdraví svoje ani zdraví svých spolužáků, či jiných 

osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde, ihned ohlas 

zaměstnanci školy. Do školy je zakázáno přinášet, propagovat, 

nabízet a užívat návykové látky! Toto platí pro všechny školní akce 

v areálu školy i mimo něj! 

 

16) Dodržuj školní řád 

Porušení školního řádu ze strany žáka je důvodem pro výchovné 

opatření, svolání výchovné komise s rodiči žáka a případně k 

zahájení jednání o jeho další školní docházce s rodiči nebo s 

institucemi, ke kterým má škola oznamovací povinnost. 

 

 

 

                                     PhDr. et PaedDr. Zbyněk Kundrum 

                                              ředitel školy 

25. srpna 2021 


