
Ukázka zpracovaných návrhů tříd z 1. etapy tvorby školního řádu 
 
 
Povinnosti žáků: 

• Nepoškozovat majetek žáků a školy, případnou škodu uhradit (8.B, 8.A, 
7.A, 7.B, 6.B, 5.B, 4.A) 

• Mít připravené věci na hodinu (8.B, 7.B, 6.A, 6.B, 6.C, 4.B) 
• Dodržovat zásady slušného chování (8.B, 7.A, 6.B, 6.C, 5.A, 4.A) 
• Být včas na vyučovací hodině (7.A, 7.B, 6.A, 5.B, 4.B) 
• Nevyhazovat předměty z okna, neplivat z okna (9.B, 7.A, 6.C) 
• Mobilní telefon nesmí narušovat výuku (8.B, 6.B, 5.A) 
• Zakázáno držení a distribuce psychotropních a omamných látek, 

bodných a sečných zbraní (9.B, 8.A, 4.B) 
• Zakázáno houpat se na židli, dávat nohy a sedat si na stůl (9.A) 
• Zákaz kouření ve škole a v jejím okolí (9.A) 
• Nebýt drzý k učitelskému sboru (9.A) 
• Neznečišťovat třídu (7.B) 
• Mít žákovskou knížku (4.A) 
• Nekreslit na lavice (5.B) 
• Nešikanovat spolužáky (6.A) 
• Nejíst v hodině (6.B) 
• Vysprchovat se po každé hodině Tv (9.B) 
• Nehoupat se na židlích (5.A) 
• Ukončit hodinu až se zvoněním (8.B) 
• Nešikanovat a nenadávat učitelům (8.A) 
• Nahlásit jakoukoli újmu, ať už fyzickou, nebo psychickou (9.B) 
• Dělat škole dobrou pověst na veřejnosti (8.A) 
• Poslouchat učitele (7.B) 
• Mladší žáci jsou povinni zdravit starší žáky úklonou (9.A) 
• Včas omlouvat absence (7.A) 

 
Práva žáků: 

• Chodit při vyučování na WC (9.B, 8.A, 7.A, 7.B, 6.C, 5.A, 4.A) 
• Pohybovat se volně po škole (8.B, 8.A, 6.A, 6.B, 5.B) 
• Každý žák má právo vyjádřit svůj vlastní názor (slušnou formou) (8.A, 

8.B, 7.B, 6.B, 6.C, 4.B) 
• Mít čisté záchody (mýdlo, zrcadlo, toaletní papír) (8.B, 6.B, 6.C, 4.B) 
• Nepřezouvat se (pokud je sucho) (8.B, 7.B, 4.A) 
• Mít možnost se o přestávkách napít ve školní jídelně (8.B, 8.A, 5.B) 
• Včasné ukončení hodiny (týká se hlavně Tv) (8.A, 7.A) 
• Žák by měl mít možnost využít osvobození ze zkoušení (testu) (7.A) 
• Neexistence zasedacího pořádku (5.A) 
• Právo na ochranu před šikanou (6.A) 
• Učitel by měl respektovat osobnost i soukromí žáka (7.A) 
• Nebýt potrestán, jestliže nevyrušuji (ne hromadný trest za nekázeň některých 

žáků) (7.B) 
• Vědět termíny písemek a zkoušení (9.A) 
• Pít při hodině (6.B) 
• Nenechávat žáky po škole bez oznámení rodičům (4.A) 



• Slušné jednání ze strany učitele (6.B) 
• Hrát o přestávkách fotbal (4.B) 
• Žák má právo na to, aby mu vyučující vysvětlil látku, kterou žák nechápe 

(9.A) 
• Mít taháky, opisovat, psát úkoly ve škole (6.A) 
• Žáci nemají žádná práva a musí poslouchat (9.B) 
• Osprchovat se po hodině Tv (9.B) 
• Moci se podílet na prostředí školy (5.A) 
• Houpat se na židli (9.A) 
• Možnost mít otevřené okno i o přestávce (9.A) 

 


