
Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, 
příspěvková organizace 

 

Školní řád – přípravná třída 
 

1. Dítě navštěvující přípravnou třídu se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá 

pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád a řády odborných učeben. 

Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje ani jiných osob. 

2. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky dětí vůči zaměstnancům školy nebo vůči 

ostatním dětem se považují za zvláště závažné porušení školního řádu a povinností stanovených 

školským zákonem. Dopustí-li se dítě výše uvedeného jednání, oznámí ředitelka školy tuto 

skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

3. Dítě chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu přípravné třídy nebo pokynů učitele přípravné 

třídy. Příchod dětí do přípravné třídy je pravidelně do 8.00 hodin. Po prvním zvonění (7.55 hod.) 

a o velké přestávce (9.55 hod.) děti zůstávají v prostorách třídy, vycházejí ze tříd pouze v nutných 

případech. 

4. Dítě se účastní činností organizovaných mateřskou školou a během pobytu v přípravné třídě 

pracuje podle pokynů učitele přípravné třídy. Řídí se zásadami společenského chování, svými 

projevy nesmí rušit výchovně vzdělávací činnosti dalších dětí.  

5. Dítě se zdržuje všech projevů, které odporují dobrým mravům. Tento zákaz platí jak v budově 

školy a v jejím okolí, tak i na akcích pořádaných školou. 

6. Docházka do školní družiny, přípravné třídy a zájmových kroužků je pro přihlášené dítě povinná. 

Odhlásit se může vždy ke konci pololetí.       

7. Dítě chodí do školy vhodně a čistě upraveno, v budově školy nepoužívá žádnou pokrývku hlavy 

(např. čepice, kapuce apod.). Je povinno ihned po příchodu do školy se ve vestibulu vyzout 

a v prostorách školy používat zdravotně nezávadnou obuv, do hodin tělesné výchovy nosit cvičební 

obuv a oblečení dle pokynů učitele přípravné třídy (zakázaná je obuv s černou podrážkou).    

8. Dítě zachází s didaktickými pomůckami přípravné třídy šetrně. Dítě nosí do školy pomůcky 

a potřeby podle pokynů učitele přípravné třídy. Dítě udržuje své místo, třídu i ostatní školní 

prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením, je zakázáno popisovat a polepovat 

zdi a školní nábytek. 

9. Za všechny škody, které děti způsobí úmyslně nebo nedbalostí na majetku (včetně pomůcek), jsou 

plně odpovědni a jsou povinni je odstranit nebo nahradit (prostřednictvím zákonného zástupce). 

10. Po zvonění na začátku vyučování pobývá dítě v prostorách přípravné třídy za přítomnosti učitele 

přípravné třídy.  

11. Děti mají zakázáno otevírat okna, vyklánět se z nich, pokřikovat, vyhazovat předměty nebo vylévat 

vodu z oken.   

12. Do jiných učeben, tělocvičny nebo do tříd mateřské školy děti přecházejí pouze v doprovodu 

učitele přípravné třídy. Za příznivého počasí a za přítomnosti učitele přípravné třídy mohou děti 

trávit čas na dětském hřišti, sportovním hřišti nebo přírodní zahradě školy. 

13. O přestávkách mezi vyučovacími hodinami z bezpečnostních důvodů platí přísný zákaz opuštění 

budovy školy. Ihned po ukončení činností v přípravné třídě, případně po obědě, se děti přezují, 

obléknou a opustí budovu školy hlavním vchodem, přičemž dbají na dodržování zásad bezpečného 

chování a nezdržují se ani v nejbližším okolí školy. 

14. Děti chrání své zdraví i zdraví ostatních dětí.  



15. Pokud se dítě nemůže dostavit do přípravné třídy, jeho nepřítomnost omlouvají rodiče 

do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte písemně nebo telefonicky a bez prodlení 

po návratu do školy písemně na omluvném listu. Škola v odůvodněných případech může 

po rodičích dítěte požadovat, aby omluvenka žákovy absence byla doložena lékařským potvrzením. 

16. Odchod dítěte z přípravné třídy před ukončením provozu přípravné třídy je možný pouze 

v doprovodu rodičů. Na dva a více pracovních dnů je možné omluvit dítě u ředitelky školy. 

17. Každé dítě má právo požádat ze závažných důvodů o krátké uvolnění z výchovně vzdělávacího 

bloku (WC). 

18. Dítě má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání 

a svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních 

psychohygienických podmínek, má právo být seznámeno se všemi předpisy se vztahem k jeho 

pobytu a činnosti ve škole. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností 

školy, hlásí bez zbytečného odkladu učiteli přípravné třídy nebo jinému zaměstnanci školy. 

19. Dítě nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výchovně vzdělávacími činnostmi přípravné třídy 

a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků 

a mobilních telefonů, odkládá pouze na místa k tomu určená, to znamená pouze do osobních 

uzamykatelných skříněk, případně na pokyn učitele přípravné třídy, který je po stanovenou dobu 

přebere do úschovy a zajistí jejich bezpečnost. 

20. Při výsledném hodnocení dítěte přihlíží učitel přípravné třídy k věkovým či jiným zvláštnostem 

dítěte a zohledňuje oficiální odborná vyjádření o vývojových či jiných poruchách. Dále zohledňuje 

vážnější krátkodobé indispozice dítěte (zdravotní, rodinné a jiné důvody).       

21. Podklady pro závěrečné hodnocení dítěte získává učitel přípravné třídy zejména souvislým 

sledováním aktivity a výkonů dítěte, analýzou výsledků různých činností dítěte a podle potřeby 

i konzultacemi s psychologickými a zdravotnickými pracovníky.  

 
 

  S tímto zněním školního řádu 2022/2023 jsou děti seznámeni na začátku školního roku, rodiče 

potom na prvních třídních schůzkách. V průběhu celého školního roku je viditelně umístěn na stěně 

v přípravné třídě a na webových stránkách www.zsstankova.eu. Neznalost výše uvedených zásad 

v případě porušení školního řádu proto nemůže být nikomu omluvou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Mgr. Jana Hlaváčková 

Brno 1. 9. 2022                                                                                                               ředitelka školy 


