
Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace 

Oznámení rodičům žáků ZŠ Dolní Bělá 

 

Docházka do školy 
Žák chodí do školy pravidelně podle rozvrhu hodin. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z předem  

známých důvodů, požádá zákonný zástupce žáka třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění z vyučování. 

V odůvodněných případech uvolňuje: 

na jednotlivé vyučovací hodiny - příslušný vyučující  

na l den - třídní učitel      

na více dní - ředitel školy na základě písemné žádosti  

         (žádost může být podána v elektronické podobě na  reditelna@zsamsdolnibela.cz). 

Písemnou žádost o uvolnění předkládají zákonní zástupci žáka předem.  

Ředitel školy uvolní žáka z vyučování v písemné formě - l výtisk obdrží rodiče, jeden 

třídní učitel. 

Nemůže-li se žák vyučování zúčastnit z předem nepředvídatelného  důvodu, je  zákonný zástupce 

žáka povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů                

od počátku nepřítomnosti žáka (§ 50 odst. 1 školského zákona).  Nejpozději do 2 dnů po návratu do školy 

předloží žák svému třídnímu učiteli řádnou omluvenku. Na později předložené omluvenky nebude brán zřetel a 

hodiny budou brány jako neomluvené. 

V odůvodněných případech (podezření na záškoláctví) má škola právo žádat  „…doložení 

nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, resp. praktickým lékařem pro děti a dorost, a to 

pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka …“ (č. II odst.2 metodického 

pokynu MŠMT 10194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, 

prevenci a postihu záškoláctví). 

Při neomluvené i zvýšené omluvené  nepřítomnosti postupuje škola podle výše uvedeného 

metodického pokynu . 

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 

mimořádných opatření (např. karanténa) znemožněna osobní přítomnost žáka ve škole. V takovém 

případě mají žáci povinnost se distančně vzdělávat. Způsoby omlouvání neúčasti na distanční výuce a 

pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků při distanční výuce jsou stejná jako při výuce prezenční. 

Používání mobilních telefonů v průběhu vyučování není dovoleno. Mobilní telefon je při 

vyučování vypnutý a uložený v tašce. Výjimky je možno domluvit s vyučujícím. 

Dojde-li během pobytu ve škole k jakémukoliv úrazu, je nutno, aby zraněný žák tento úraz 

neprodleně oznámil vyučujícímu, paní vychovatelce nebo vedení školy. Rodiče jsou povinni ihned 

oznámit škole úraz, který se stal během vyučování a který dítě škole nenahlásilo. Úraz oznámený se 

zpožděním (druhý a další den) nebude považován za školní úraz. 

 V době provozu školy je do budovy zákaz vstupu nepovolaným osobám. 

S plným zněním školního řádu a klasifikačního řádu se mohou rodiče seznámit na internetových 

stránkách školy: https://www.zsamsdolnibela.cz/ 

Školní řád je volně přístupný v tištěné podobě na nástěnce v budově školy u kanceláře 

zástupce ředitele školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRÁCENKA 

 

 

mailto:reditelna@zsamsdolnibela.cz


VÝŇATKY Z PRAVIDEL PRO HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ - SOUČÁST ŠKOLNÍHO ŘÁDU;  S PLNÝM 

ZNĚNÍM PRAVIDEL SE MOHOU ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI SEZNÁMIT NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY 

NEBO V TIŠTĚNÉ PODOBĚ  NA NÁSTĚNCE V BUDOVĚ ŠKOLY U KANCELÁŘE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY 

 

Napomenutí tř.u. Důtka tř.u. Důtka ředitele školy 2-uspokojivé 3-neuspokojivé 

-Ojedinělé zapomínání 
-Drobné vyrušování 
-Výjimečné neslušné  
 chování 
-Drobná lež 
-Občasné vulgární   
 vyjadřování 
-Nepřezouvání se 
-Nošení pokrývek hlavy 
ve  
 škole 
-Porušení řádu jídelny 
-Porušení šk.řádu o  
 přestávce 
-Neuposlechnutí pokynů  
 učitele 
-Záměrné odepření 

pomoci 

-Jednorázové 
záměrné  
 ničení majetku 
-Drzé chování vůči  
 zam.školy 
-Lhaní, krytí 
přestupků 
-Opakované 
záměrné  
 narušování hodin 
-Přestupky proti  
 pravidlům slušného  
 chování 
-První vykázání do   
 ředitelny 
-Hra o přestávce  
 s následkem úrazu 
-Opakovaná ztráta 
ŽK nebo její úmyslné 
poškození 
-Pozdní příchody 
(5X) 
-Podvody při 
písemkách  
 (pokud vyučující  
 nerozhodne jinak) 
-Zapomínání  
 

-Falšování zápisu,  
 omluvenky, podpisu  
 v ŽK nebo jiného  
 dokumentu 
-Opakované 
svévolné  
 ničení šk.majetku 
-Přinesení předmětů  
 ohrožujících zdraví 
-Opakované 
narušování  
 hodin 
-Opakovaný podvod 
-Drobná krádež 
-Porušování a 
neplnění  
 příkazů ped.pracov. 
-Druhé vykázání do  
 ředitelny 
-Svévolné opuštění  
 budovy školy v době  
 vyučování 
-Úmyslné ublížení na  
 zdraví (první selhání) 
-Soustavné vulgární 
vyj. 
-Osahávání  
 spolužáků(ček) 
-Nevhodné narážky 
se sex. podtextem 
-Zapomínání 
-1 neomluvená 
hodina (omluvená po 
určeném termínu) 

-Uděleno 
NTU,DTU,DŘŠ- 
 žádné zlepšení 
-Vstup do školy pod  
 vlivem alkoholu,drog 
-Kouření vč.el.cigarety 
 nebo užití náv.látek ve 
škole nebo na školních 
akcích 
-Opakované falšování  
 zápisů, podpisů 
-Opakované nošení  
 nebezpečných  
 předmětů 
-Opakující se ničení  
 majetku školy 
-Projevy šikany 
-Opakované krádeže 
-Porušování pravidel-  
používání mobilních 
telefonů,mp3…daných 
šk.řádem 
-Třetí vykázání do  
 ředitelny 
- Propagace hnutí 
směřujících k potlačení 
práv a svobod člověka; 
propagace fašismu 
-Podvody 
-Soustavné vulgární  
 chování 
-Zapomínání 

-2-5 neomluvených 

(pozdě omluvených) 

hodin v různých 

vyučovacích dnech 

-1 vyučovací den 

neomluvené (pozdě 

omluvené) absence  

-Vytvoření a  
 uvěřejňování 
materiálů  
 poškozujících  
 spolužáky, učitele 
nebo školu 
-Ohrožení zdraví  
 spolužáků a 
prac.školy 
-Projevy kyberšikany 
-Distribuce náv. látek 
-Úmyslné ublížení na  
 zdraví 
-Šikanování žáků 
nebo zam.školy 
-Opakované podvody 
a krádeže 
-Nabádání spolužáků 
ke kouření, k braní 
náv. látek 
-Velmi vážný 
přestupek  
 proti šk.řádu  
-Zvláště hrubé slovní  
 útoky vůči zam.školy 
-Více než 5 
neomluvených 
(pozdě omluvených) 
hodin v různých 
vyučovacích dnech 
-více než 1 vyučovací 
den neomluvené 
(pozdě omluvené) 
absence 

Důležité kontakty 

Ředitel školy: Mgr. J. Hladík, tel.: 373 394  041, reditelna@zsamsdolnibela.cz 

Zástupce řed. školy: Mgr. J. Bican, tel: 951 017 025, bicanj@zsamsdolnibela.cz 

Školní jídelna: J. Maršalíková, tel:951 017 029, skolnijidelna@zsamsdolnibela.cz 

Školní družina: S. Fránková tel: 773 077 201                     L. Mazuchová, tel: 773 077 201 

                           frankovas@zsamsdolnibela.cz              mazuchoval@zsamsdolnibela.cz   

Výchovný poradce:  Mgr. M. Karlovcová, tel: 605 244 849,  karlovcovam@zsamsdolnibela.cz
 

       Konzultační hodiny pro rodiče: kdykoliv po telefonické domluvě, mailem. 

Školní metodik prevence: Mgr. Zuzana Ferenčíková, tel: 608 196 823, metodikprevence@zsamsdolnibela.cz 

                       Konzultační hodiny pro rodiče: kdykoliv po telefonické domluvě, mailem. 

 

 

 

 

 

 

 

 
zde odstřihněte a vraťte do školy 

tel:951


Školní rok 2021/2022 

Jméno žáka/žákyně: ………………………………………….. Ročník: ……………………………….. 

Byl/a jsem písemně seznámen/a s výňatky školního řádu ZŠ Dolní Bělá (omlouvání dítěte, úraz         

ve škole, pravidla pro hodnocení chování, pravidla pro distanční výuku). Dále jsem byl/a seznámen/a 

s int. adresou školy, kde si mohu přečíst školní řád v plném znění. Jsem si vědom/a, že školní řád je 

volně přístupný také přímo v budově školy na nástěnce u kanceláře zástupce ředitele školy. 

 

…………………………………………..   ………………………………………. 
                           Datum       Podpis zákonného zástupce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VÝŇATKY Z PRAVIDEL PRO HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ - SOUČÁST ŠKOLNÍHO ŘÁDU;  S PLNÝM 

ZNĚNÍM PRAVIDEL SE MOHOU ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI SEZNÁMIT NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY 



NEBO V TIŠTĚNÉ PODOBĚ  NA NÁSTĚNCE V BUDOVĚ ŠKOLY U KANCELÁŘE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY 

 

Napomenutí tř.u. Důtka tř.u. Důtka ředitele školy 2-uspokojivé 3-neuspokojivé 

-Ojedinělé zapomínání 
-Drobné vyrušování 
-Výjimečné neslušné  
 chování 
-Drobná lež 
-Občasné vulgární   
 vyjadřování 
-Nepřezouvání se 
-Nošení pokrývek hlavy 
ve  
 škole 
-Porušení řádu jídelny 
-Porušení šk.řádu o  
 přestávce 
-Neuposlechnutí pokynů  
 učitele 
-Záměrné odepření 

pomoci 

-Jednorázové 
záměrné  
 ničení majetku 
-Drzé chování vůči  
 zam.školy 
-Lhaní, krytí 
přestupků 
-Opakované 
záměrné  
 narušování hodin 
-Přestupky proti  
 pravidlům slušného  
 chování 
-První vykázání do   
 ředitelny 
-Hra o přestávce  
 s následkem úrazu 
-Opakovaná ztráta 
ŽK nebo její úmyslné 
poškození 
-Pozdní příchody 
(5X) 
-Podvody při 
písemkách  
 (pokud vyučující  
 nerozhodne jinak) 
-Zapomínání  
 

-Falšování zápisu,  
 omluvenky, podpisu  
 v ŽK nebo jiného  
 dokumentu 
-Opakované 
svévolné  
 ničení šk.majetku 
-Přinesení předmětů  
 ohrožujících zdraví 
-Opakované 
narušování  
 hodin 
-Opakovaný podvod 
-Drobná krádež 
-Porušování a 
neplnění  
 příkazů ped.pracov. 
-Druhé vykázání do  
 ředitelny 
-Svévolné opuštění  
 budovy školy v době  
 vyučování 
-Úmyslné ublížení na  
 zdraví (první selhání) 
-Soustavné vulgární 
vyj. 
-Osahávání  
 spolužáků(ček) 
-Nevhodné narážky 
se sex. podtextem 
-Zapomínání 
-1 neomluvená 
hodina (omluvená po 
určeném termínu) 

-Uděleno 
NTU,DTU,DŘŠ- 
 žádné zlepšení 
-Vstup do školy pod  
 vlivem alkoholu,drog 
-Kouření vč.el.cigarety 
 nebo užití náv.látek ve 
škole nebo na školních 
akcích 
-Opakované falšování  
 zápisů, podpisů 
-Opakované nošení  
 nebezpečných  
 předmětů 
-Opakující se ničení  
 majetku školy 
-Projevy šikany 
-Opakované krádeže 
-Porušování pravidel-  
používání mobilních 
telefonů,mp3…daných 
šk.řádem 
-Třetí vykázání do  
 ředitelny 
- Propagace hnutí 
směřujících k potlačení 
práv a svobod člověka; 
propagace fašismu 
-Podvody 
-Soustavné vulgární  
 chování 
-Zapomínání 

-2-5 neomluvených 

(pozdě omluvených) 

hodin v různých 

vyučovacích dnech 

-1 vyučovací den 

neomluvené (pozdě 

omluvené) absence  

-Vytvoření a  
 uvěřejňování 
materiálů  
 poškozujících  
 spolužáky, učitele 
nebo školu 
-Ohrožení zdraví  
 spolužáků a 
prac.školy 
-Projevy kyberšikany 
-Distribuce náv. látek 
-Úmyslné ublížení na  
 zdraví 
-Šikanování žáků 
nebo zam.školy 
-Opakované podvody 
a krádeže 
-Nabádání spolužáků 
ke kouření, k braní 
náv. látek 
-Velmi vážný 
přestupek  
 proti šk.řádu  
-Zvláště hrubé slovní  
 útoky vůči zam.školy 
-Více než 5 
neomluvených 
(pozdě omluvených) 
hodin v různých 
vyučovacích dnech 
-více než 1 vyučovací 
den neomluvené 
(pozdě omluvené) 
absence 

Důležité kontakty 

Ředitel školy: Mgr. J. Hladík, tel.: 373 394  041, zs.dolni.bela@volny.cz 

Zástupce řed.školy: Mgr. J. Bican, tel: 951 017 025, bicanja@seznam.cz 

Školní jídelna: J. Maršalíková, tel:951 017 029, jidelna.dolni.bela@seznam.cz 

Školní družina: S. Fránková tel: 773 077 201                     Mgr.  L. Mazuchová, tel: 773 077 201 

                           druzina.dolni.bela@seznam.cz            druzina.dolni.bela2@seznam.cz   

Výchovný poradce:  Mgr. M. Karlovcová, tel: 951 017 025,  makar@seznam.cz
 

           Konzultační hodiny pro rodiče: kdykoliv po telefonické domluvě
 
, mailem. 

Školní metodik prevence: Mgr. Zuzana Ferenčíková, tel: 608 196 823, prevmetodikdb@seznam.cz 

                       Konzultační hodiny pro rodiče: kdykoliv po telefonické domluvě
 
, mailem. 
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