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Vyučování ve školním roce 2020/2021 začne 
1. září 2020 (úterý).

Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno 
28. ledna 2021 (čtvrtek).

Vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno 
30. června 2021 (středa).

Podzimní prázdniny: 
29. října 2020 (čtvrtek) - 30. října 2020 (pátek)

Vánoční prázdniny: 
23. prosince 2020 (středa) - 3. ledna 2021 (neděle)

Vyučování začne 4. ledna 2021 (pondělí)
Pololetní prázdniny: 29. ledna 2021 (pátek)

Jarní prázdniny: 1. 2. 2021  - 7. 2. 2021
Velikonoční prázdniny: 

1. dubna 2021 (čtvrtek) a 5. dubna 2021 (pondělí)
Hlavní prázdniny: 

1.července 2021 (čtvrtek) do 31. srpna 2021 (úterý) 
Období školního vyučování ve školním roce

2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Organizace školního roku
2020/2021



Kancelář školy:  739 040 121
Recepce školy: 736 438 783, 313 036 243

Školní jídelna: 315 761 165
Školní družina: 1. a 2. oddělení 739040104

3. a 4. oddělení 605488225
E-mail: zsvelvary@zsvelvary.cz

Internet: www.zsvelvary.cz
Ředitel školy: 

Mgr. Petr Došek, tel. 731 659 308
Zástupce ředitele školy (1.stupeň): 

Mgr. Blanka Dragounová, tel. 731659309  
Speciální pedagog: 

Mgr. Lenka Štefanová, tel. 731 659 307
Zástupce ředitele školy (2.stupeň), kariérové poradenství: 

Ing. Jana Tlustá, jana.tlusta@zsvelvary.cz
Školní metodik prevence: Mgr. Václava Dvořáková, 

vaclava.dvorakova@zsvelvary.cz
Vedoucí školního klubu: 

Mgr. Šárka Hrbková, tel. 739931469
Vedoucí školní družiny: 

Alena Ježková, tel. 739040104

DŮLEŽITÉ KONTAKTY



Vstoupil jsi – pozdrav, odcházíš – rozluč se.
Chceš – řekni prosím, dostaneš – řekni děkuji.

Používej i ostatní kouzelná slova, 
která k sobě lidi přibližují.

Neskákej nikomu do řeči, každý má právo na svůj názor.
Nikomu neubližuj, jen slaboši a zbabělci si musí

dokazovat svou sílu.
Nenič, každá věc, která ti posloužila, poslouží i druhým.

Mluv pravdu, lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří.
Braň všechny hodnoty, které chceš, aby jiní respektovali.

Neboj se překonávat překážky, neboj se neúspěchu.
Važ si sám sebe i druhých.

Výpis ze školního řádu
Žákovské desatero



Do školy přicházej nejdříve 20 minut před začátkem
vyučování (Členům školního klubu a školní družiny je škola
otevřena od 7.00 hodin.), abys byl nejpozději 5 minut před

zahájením vyučování na svém místě ve třídě.
Během vyučování je vstup do školy umožněn hlavním vchodem

přes recepci.
V době vyučování, činností školního klubu, družiny nebo

kroužků odcházej jen se souhlasem pedagogického
pracovníka. Nesmíš opustit svévolně školní budovu nebo

třídu a třídní kolektiv při akcích mimo areál školy.
Každý úraz nebo poranění ihned oznam nejbližšímu

pedagogickému pracovníkovi.
Bezdůvodně nenos do školy větší obnosy peněz a cenné
předměty. Nenos ani předměty nesouvisející s výukou, a
které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jiných osob.

Zachovávej pravidla společenského chování.

Provoz, vnitřní režim školy a podmínky zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků



Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody
nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději

 do 3 kalendářních dnů telefonicky, SMS, e-mailem
(uvedených na stránkách školy). Tato nepřítomnost
 je po příchodu žáka zaznamenána v omluvném listu

v žákovské knížce.
V případě opakovaných krátkodobých absencí (přesahujících 100

hodin) škola bude požadovat potvrzení současně od lékaře a
zákonného zástupce.

Pokud chce zákonný zástupce uvolnit žáka z vyučování
během výuky, musí si žáka osobně vyzvednout na recepci

školy. Žák o svém odchodu informuje vyučujícího,
popřípadě třídního učitele.

 Pouze v době polední přestávky mezi dopoledním a odpoledním
vyučováním může žák odejít na základě předchozí písemné

omluvenky. 
V době polední přestávky škola neručí za bezpečnost žáka,

pokud není přihlášen do poledního klubu.
Na předem známou nepřítomnost je potřeba vyžádat předem

souhlas třídního učitele nebo ředitele školy (na méně než 3 dny
třídního učitele, na více než 3 dny ředitele školy) tiskopisem, který

je vydáván na recepci školy.
Pokud žák odchází ze školy např. z důvodu náhlé nevolnosti

v průběhu vyučování, oznámí to třídnímu učiteli nebo
učiteli nebo vyučujícímu, ten ho s doprovodem odešle na

recepci, která vyrozumí zákonného zástupce, který si žáka
převezme.

Pravidla omlouvání a uvolňování žáků



Se zvoněním buď ve třídě na svém místě, měj připravené
pomůcky na vyučování. Pozdní příchod se zaznamenává 

do třídní knihy.
Řiď se řádem učeben a poučením o bezpečnosti.

Jestliže ses nemohl z vážných důvodů připravit
 na vyučování, nebo jsi nebyl přítomen na předchozí

hodině, omluv se na začátku hodiny.
Do školy nos pravidelně žákovskou knížku, kterou předkládej 
na vyzvání vyučujícímu. Žákovskou knížku udržuj v pořádku.

 Její případnou ztrátu ihned nahlas třídnímu učiteli.
Při vyučování dodržuj pravidla, na kterých jste se shodli

s vyučujícím na začátku školního roku nebo hodiny. 
Dodržuj zasedací pořádek.

Přihlas se o slovo zvednutím ruky, nevykřikuj. 
Nenarušuj průběh hodiny.

Udržuj své pracovní místo v čistotě.

Pravidla chování ve třídě při hodině



Přestávky využívej pro přesun mezi jednotlivými učebnami, osobní
hygienu (WC, pitný režim, svačina) a přípravu na vyučování.

Dále pak pro odpočinek, konverzaci se spolužáky, včetně možnosti
pohybu na chodbě při dodržování bezpečnosti a zásad

společenského chování, oslovení vyučujících za účelem konzultace
nebo organizace výuky, vyřízení osobní administrativy.

Velké přestávky jsou za příznivého počasí určeny k pobytu mimo
budovu školy.

O přestávkách není dovoleno:
svévolné pobíhání po chodbách
vytváření nadbytečného hluku

provozovat jakékoliv aktivity intimního a sexuálního charakteru
opouštět budovu školy

Pravidla chování o přestávce



Žákům je zakázáno

používání mobilních telefonů a elektronických zařízení během
vyučování (Výjimku může učinit vyučující, pokud uzná za

vhodné použití mobilního telefonu v dané situaci.)
na mobilní telefony a elektronická zařízení pořizovat

jakékoliv zvukové a obrazové záznamy.
otevírat okna bez souhlasu vyučujícího nebo během přestávek
přinášet do školy cigarety a jiné tabákové výrobky (týká se

i elektronických cigaret), přinášet a požívat alkoholické
nápoje, užívat omamné psychotropní látky jejich distribuci

a přechovávání. Vztahuje se i na akce mimo školu.
přinášet do školy a konzumovat energetické nápoje.

přinášet střelné, bodné nebo sečné zbraně či jiné předměty
ohrožující zdraví.

přinášet a manipulovat se zábavnou pyrotechnikou.
manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a

elektrickým vedením bez dohledu pedagoga.
přivlastňovat si cizí věci.

jakékoliv fyzické, psychické útoky vůči spolužákům,
projevy šikany a rasismu

hrubé slovní a fyzické útoky vůči pracovníkům školy



Hodnocení chování žáka

Pochvala  
Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo

 na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby po projednání
v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění 

za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, 
za záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou

práci.
Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo 
na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi udělit

pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní
iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.

Žák může obdržet modrou kartu za mimořádnou aktivitu
 a pomoc. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamenává

 do dokumentace školy.

Kázeňská opatření
 Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze

podle závažnosti porušení žákovi uložit: 
napomenutí třídního učitele

důtku třídního učitele
důtku ředitele školy

Snížený stupeň chování – z důvodu hrubého porušení
školního řádu může být pedagogickou radou navržen

snížený stupeň z chování (2. nebo 3. stupeň). 
Škola tyto změny  neprodleně oznámí prokazatelným způsobem

zákonnému zástupci žáka s odůvodněním a zaznamená je 
do dokumentace žáka.



Jednotlivé přestupky jsou během pololetí zapisovány
do elektronické třídní knihy. Žák i zákonný zástupce má přehled 

o tom, kolik přestupků žák udělal.
Chování během přestávek je hodnoceno podle systému

karet. Karty jsou vyvěšeny na chodbách a na webu školy
s popisem jednotlivých přestupků. Bodový systém se

vyhodnocuje za každé čtvrtletí samostatně.
1 bod zapomínání pomůcek, domácích úkolů,

 pozdní příchod na hodinu
3 body nevhodné chování v hodině, manipulace s elektronickými

zařízeními bez souhlasu vyučujícího v hodině

Žlutá karta
  nevhodné chování o přestávce (3 body)

nepřezouvání 
běhání během přestávek po chodbách i ve třídě 

nošení čepic, kapuce v prostorách školy 
vulgární výrazy na své spolužáky 

házení míčů a různých předmětů ve třídách a na chodbách 
plivání ve škole, znečišťování chodeb, odpadky apod. 

nošení pití od automatu 
hlasitá hudba o přestávce 

nevhodné chování vůči spolužákovi
veřejné projevy vzájemné náklonnosti se sexuálním podtextem

Bodový systém, systém karet



Červená karta 
 nevhodné chování o přestávce (9 bodů)

fyzické napadení
vulgární výrazy vůči vyučujícím 

opakované ignorování pokynů vyučujícího 
otevírání oken 

ničení školního majetku 
použití učitelského počítače ve třídě 

kouření v budově školy (i elektronické cigarety), 
včetně jejich držení

manipulace s topením 
manipulace s hasicím přístrojem

Modrá karta
  může být použita k vymazání žluté karty

15 - 24 bodů = napomenutí třídního učitele
25 - 34 bodů = důtka třídního učitele,

35 - 44 bodů = důtka ředitele školy, Individuální výchovný plán
nad 45 bodů více = snížený stupeň z chování





















































Tabulka výdejů obědů bude aktualizována podle epidemiologické situace. 
Výdej obědů má přednost před výukou.



ročník od 10.00 slavnostní přivítání a rozdělení do tříd na školním
dvoře (sraz 9.45). Vstup na školní dvůr z ulice Sokolská (od jídelny).

Zahájení školního roku 2020/2021

2. - 9. ročníky v 8.00  - 9.40 ve své třídě

1.

Vstup do školy  - platí i pro další dny 

Hlavní vchod
třídy: 5.B, 6.A, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B

Vedlejší vchod (Bezručova ulice)
třídy: 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.C, 6.B (1.C od 2. září)

Vchod u skleňáku (ze školního dvora, skleněné dveře)
třídy: 2.A, 2.B, 2.C, 4.C (1.A, 1.B od 2. září)





Projekt Pozitivní podpora
chování PBIS

Projekt: Škola pomáhá ohroženým dětem 







KRPDŠ 

Klub rodičů a přátel školy, z.s. při ZŠ Velvary
(č.účtu 228491731/0300)

Jméno a příjmení (rodič):___________________________________datum nar.(rodič):_________________

Jméno a příjmení dítěte/třída: _____________________________variabilní symbol: ________________

Jméno a příjmení dítěte/třída: _____________________________variabilní symbol: ________________

Jméno a příjmení dítěte/třída: _____________________________variabilní symbol: ________________

Adresa: ______________________________________________________________________________________________

e-mail: ________________________________________________________________________________________________

Telefon/mobilní telefon: ___________________________________________________________________________

Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) se Stanovami KRPDŠ z.s.

Na základě GDPR uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů pouze pro evidenci
vedenou KRPDŠ z. s.

ANO        NE

Podpis: __________________________________________       Dne: _________________________________________




