
Vnitřní řád školy – ZŠ a PrŠ Dvůr Králové nad Labem 

1. Vyučování začíná v 8.00 hod., škola se otevírá v 7.40 hod. 

2. Provoz školy – hlavní budovy je od 7.30 hod. do 16.00 hod. Detašovaná pracoviště jsou podřízena provozu 

výchovných zařízení. 

3. V polední přestávce (výuka neprobíhá) škola není odpovědna za bezpečnost žáků mimo budovu – viz odpovědnost 

(písemná žádost). 

4. Větrání učeben probíhá pouze v hodině, žáci nesmějí bez přítomnosti učitele manipulovat s okny! 

5. Na škole je zaveden pitný režim systémem, který určí dle podmínek třídy vždy třídní učitel. 

6. Ve škole není dovoleno žvýkání žvýkaček při vyučování. 

7. Žákům není dovoleno svévolně opouštět budovu školy. 

8. Nepřítomnost žáka musí být omluvena zákonnými zástupci do 72 hodin (3 dnů). Předem známou nepřítomnost 

žáka na 1 – 3 dny povoluje třídní učitel, na více dní ředitel školy, a to na základě písemné žádosti rodičů. Po 

ukončení nepřítomnosti žák ihned předloží omluvenku třídnímu učiteli. V případě nedodržení lhůty bude absence 

žáka pokládána za neomluvenou. 

9. S klasifikačním řádem školy jsou žáci i rodiče seznámeni na začátku školního roku. Je k nahlédnutí v dokumentaci 

školy a ve sborovně. 

10. Žáci chrání majetek školy před poškozením. Zjištěné poškození majetku hlásí vyučujícím. Zničí-li žák svévolně 

nebo nekázní majetek školy, rodiče zařídí jeho náhradu na vlastní náklady. I s učebnicemi a školními pomůckami 

žáci zacházejí šetrně. V případě ztráty či poškození učebnice či pomůcky bude vyžadována finanční úhrada. 

11. Žákům není dovolen samostatný vstup do kabinetů. 

12. Žákům školy je zakázána jakákoliv manipulace s přístroji a elektrickým zařízením školy! Výpočetní a televizní 

techniku umístěnou ve třídách je povoleno žákům používat jen se souhlasem vyučujícího učitele. 

13. Žák nosí denně do školy potřebné pomůcky a žákovskou knížku. Do školy nenosí věci nepotřebné na vyučování a 

cenné předměty (digitální hry, rádia, notebooky, tablety, mobilní telefony, zábavnou pyrotechniku, zápalky a 

zapalovače, bodné, řezné a střelné zbraně, poplašné pistole a plynové spreje, laserová ukazovátka, cigarety, drogy, 

alkohol a jiné návykové látky).  Za cenné předměty škola nezodpovídá. Pojištění školy se na případné ztráty těchto 

věcí nevztahuje. Cenné předměty lze dočasně předat do úschovy učiteli, případně ředitelce školy. 

14. Žákům není dovoleno do školy přinášet ani distribuovat návykové látky, léky, cigarety, alkohol. V celém areálu 

školy platí zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů a návykových látek. 

15. Vlastní-li žák mobilní telefon a musí-li jej nosit do školy, škola neodpovídá za případnou ztrátu nebo odcizení 

přístroje. V době vyučování je zakázán hlasitý režim jakéhokoliv programu, přijímání hovorů a volání, přijímání a 

posílání zpráv, hraní her apod. V době vyučování a přestávek je zakázáno pořizovat zvukové a obrazové záznamy 

jak spolužáků, tak zaměstnanců školy. 

16. Ve škole není dovoleno nosit symboly extrémistických skupin a není přípustná propagace politických stran, hnutí a 

náboženství. 

17. Žáci si po vstupu do školy oblečení (bundy, kabáty) a obuv ponechávají v označených šatnách v přízemí. Na výuku 

chodí přezutí, pouze s učebními pomůckami. V šatnách zachovávají čistotu a pořádek. Škola neručí za cenné 

předměty a peníze ponechané v oblečení v šatně. 

18. Pro výuku TV je určena tělocvična v budově školy nebo sportovní stadion města. Na hodiny TV nosí žáci sportovní 

oblečení. 

19. Při PV žáci využívají prostory kovo dílny, dřevo dílny, cvičnou kuchyň, na pěstitelské práce využívají okolí školy. 

Na hodiny PV nosí žáci vhodné pracovní oblečení. 

20. Ve škole jsou nepřípustné vulgární výrazy, agresivní jednání a jakékoliv projevy šikany a kyberšikany. 

21. Úmyslné a hrubé slovní a fyzické útoky žáka vůči spolužákům či pracovníkům školy se vždy považují za závažné 

porušení školního řádu. 

22. Žáci plně respektují pokyny pracovníků školy, kteří vykonávají dohled na chodbách. 

23. Žáci opouštějí třídu po zvonění a do šaten odcházejí s vyučujícím. Do školní jídelny (školní jídelna při ZŠ 

Schulzovy sady)odcházejí s určeným pracovníkem školy. 

24. Žáci a pracovníci školy respektují dodržování bezpečnostních předpisů, se kterými byli seznámeni na začátku 

školního roku a při mimořádných situacích. Úrazy se projednávají v souladu s platnými legislativními normami. 

25. Žáci a jejich zákonní zástupci jsou s řádem školy seznámeni na začátku školního roku, stejně tak jsou seznámeni i 

se svými právy a povinnostmi. 

26. Tento Vnitřní řád vychází z pokynů školského zákona č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů, je umístěn na 

viditelném místě v každé třídě, je součástí dokumentace školy a je závazný pro žáky a pracovníky školy. 


