
Masarykova základní škola
a Mateřská škola,

Hradec Králové – Plotiště, P. Jilemnického 420

Vnitřní řád školy 

1. Budova školy se otevírá v 7.40 hod., začátek vyučování je v 8.00 hodin.
2. Žáci nastupují do školy 20 min. před začátkem vyučování, vstupují do školy ukázněně, v

šatně se přezují do vhodné obuvi. Šatnu zamyká dozírající učitel 5 min. před zahájením
vyučování.

3. 5 minut před zvoněním jsou žáci na svém místě a připravují se na následující vyučovací
hodinu.

4. Po zvonění sedí všichni žáci v lavicích. Pokud se vyučující po zvonění nedostaví do 5
minut, oznámí jeho nepřítomnost předseda třídy v ředitelně.

5. Žák  zdraví  všechny  dospělé  osoby  hlasitě  a  zřetelně  „dobrý  den“.  Ve  třídě  zdraví
povstáním při zahájení i ukončení hodiny.

6. Žáci  oslovují  členy  ped.  sboru  „paní  učitelko",  „pane  učiteli“,  „paní  ředitelko",  „paní
zástupkyně“ a respektují pokyny vedení školy i vyučujících.

7. Žáci  mají  právo  na  přestávky  časově  nezkrácené.  Okna  zůstávají  během  přestávky
zavřena. Větrá se po příchodu vyučujícího a pouze v jeho přítomnosti.

8. Právem žáků je rovnoměrné rozvržení velkých písemných zkoušek v průběhu jednoho
dne.

9. Služba týdne dbá na čistotu a pořádek,  odpovídá za čistě umytou a utřenou tabuli  v
průběhu vyučování.

10. Do sborovny, ředitelny a kanceláře vstupují žáci jen tehdy, jsou-li k tomu vyzváni.
11. Se  školním  zařízením  zacházejí  žáci  šetrně  a  hospodárně.  Žákům  není  dovoleno

manipulovat  s elektrickými  spotřebiči,  hlavními  vypínači  a  elektrickým  vedením  bez
dozoru učitele. 

12. Je zakázáno sahat na el. vypínače mokrýma rukama.
13. Je zakázáno poškozovat jakékoli bezpečnostní značení, značky únikových východů.
14. Je  zakázáno  otevírat  okna  a  manipulovat  s ventily  u  radiátorů.  Rovněž  je  zakázáno

manipulovat s žaluziemi. 
15.  Žáci se bezdůvodně neshromažďují před budovou školy.
16. Žáci nesmí přinášet do školy věci, které nesouvisí s vyučováním. Nenosí nepotřebné či

drahé věci, neboť škola za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost.
17. Po  dobu  školní  výuky  je  zakázáno  používat  mobilní  telefony,  MP3,  chytré  hodinky,

sluchátka. Sluchátka, telefony i MP3 jsou uloženy v batohu. 
18. Vystupování na židle, stoly, parapety, do regálů (vystupování do výšek) je zakázáno.
19. Házení jakýmikoliv předměty je zakázáno.
20. V odborných učebnách žáci dodržují bezpečnostní řády těchto učeben.
21. Každé poškození  nebo závadu v učebně hlásí  žák vyučujícímu, třídnímu učiteli  nebo

hospodářce. Škodu nahradí žák, který ji způsobil.
22. Nalezené věci se odevzdávají p. školníkovi nebo paní hospodářce.
23. Žáci  nepoužívají  hrubých  a  vulgárních  slov.  Jsou  ohleduplní  k  mladším  a  slabším

spolužákům, zvláště dbají, aby neohrozili jejich zdraví, případně životy.
24. Žák se vzorně stará o učebnice a školní pomůcky, jejich poškození nebo ztrátu hlásí

vyučujícímu, který určí výši úhrady.
25. Žákům a studentům je zakázáno do školy vnášet a ve škole užívat návykové látky a jedy 

a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují. 
26. Žákům je zakázáno v prostorách školy, jejím bezprostředním okolí a na školních akcích

nosit,  držet,  distribuovat  a  užívat  návykové  látky  (alkohol,  cigarety,  léky  –  vyjma
předepsaných lékařem, drogy…), dále zbraně či  obdobné předměty (nože,  boxery…),
které by mohly ohrozit zdraví spolužáků a dospělých osob.  Porušení tohoto ustanovení



bude  klasifikováno  jako  hrubý  přestupek  a  budou  z něj  vyvozeny  patřičné  sankce:
oznámení rodičům a jejich pozvání do školy, přivolání lékařské služby pro odběr krve,
moči apod. 

27. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod.,
jsou přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Projevy
intolerance, rasismu a šikanování ze strany žáků jsou zakázány. Pokud bude zjištěno, že
je  pořízen  záznam  o  provádění  šikany  (mobilní  telefon,  videozáznam),  bude  řešení
tohoto činu předáno Policii ČR.

28. Žákům není dovoleno pobíhat po budově školy, zejména mezi jednotlivými podlažími.
29. Ve všech prostorách budovy, ve školní jídelně, v areálu školního hřiště i v okolí školy žák

udržuje pořádek, odpadky odhazuje do nádob k tomu určených (koše, popelnice apod.)
30. Při  stolování  je žák tichý a ukázněný, dbá pokynů dozírajících učitelů, vedoucí školní

jídelny a kuchařek. Po skončení oběda zastrčí židli, odnese použité nádobí. Nesmí jíst
ani pít jinde než u stolu.

31. Pro výdej obědů si žáci musí koupit čip v hodnotě 80 Kč. Při jeho ztrátě si zakoupí čip
nový u hospodářky školy.

32. V době mimo vyučování se žáci ve školní budově nezdržují. Po vyučování žák opouští co
nejdříve  šatnu,  školní  budovu  i  okolí  školy.  Žáci  1.  stupně  budou  v době  polední
přestávky ve školní družině nebo po písemném souhlasu rodičů mimo budovu školy. 

33. Každou  nepřítomnost  žáka  omlouvají  rodiče  ústně  či  písemně  a  to  do  48  hodin.  V
odůvodněných  případech  může  škola  požadovat  lékařské  potvrzení  o  nemoci  žáka.
Omluvenka se předkládá třídnímu učiteli při nástupu (nejpozději do 3 dnů po skončení
absence), v opačném případě nebude absence omluvena.  Žák má právo na dostatek
času k doplnění učiva a individuální péči ze strany vyučujícího.

34. Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Z vyučování
uvolňuje třídní  učitel.  Při  dlouhodobější  absenci  je  nutné oslovit  jednotlivé  vyučující  a
doplnit si učivo. 

35. Během vyučování není žákům dovoleno opustit školní budovu.
36. Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné

pověřené osoby.  Nevolnost  hlásí  svému vyučujícímu, v případě nutnosti  se obrátí  na
kteréhokoliv zaměstnance školy.

37. Mimo školu se žák chová v souladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozoval
pověst školy.

V Hradci Králové – Plotištích  1. 9. 2022

___________________
                                    PaedDr. Ilona Hojná

ředitelka školy


