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Práva a povinnosti žáků 

 

 

1) Jsme rádi, že jsi žákem ZŠ Kunratice, kterou sis vybral. 

K docházce na Základní školu Kunratice, Praha 4, Předškolní 420 ses se svými rodiči rozhodl svobodně, s vědomím práva vybrat 
si školu, kde chceš získat základní vzdělání. Z toho plyne, že sis svobodně zvolil dodržovat povinnosti a využívat podmínek pro 
práci ve škole. 

2) Jsi osobností, která chce být spravedlivým partnerem ostatním. 

Respektujeme, že jsi jedinečnou osobností, ale stejně tak respektuj i ty své spolužáky a učitele. Chceme, aby mezi tebou, spolužáky 
a učiteli byl partnerský vztah, podložený vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností. Jednej s úctou a respektem k sobě, 
spolužákům i dospělým. 

3) Aktivně se zúčastňuj školní práce. 

Vzdělání v naší škole dosáhneš aktivním zapojením do výuky, samostatným přemýšlením a vlastní snahou. Nejsi pasivním 
polykačem informací a dat, ale aktivním spoluhráčem ve vyučování. Pak uvidíš, že do školy budeš chodit rád.  

4) Žádné dveře ve škole ti nezůstanou uzamčeny. Využívej vybavení školy. 

Máš právo využívat veškeré místnosti určené k výuce, materiální vybavení školy a další dostupné prostředky, které škola 
vlastní ke vzdělávání dětí. Vše můžeš využívat s vědomím dospělého pracovníka školy. Zodpovídáš však za ztrátu, zničení nebo 
poškození půjčené a tebou využívané školní pomůcky. Využívej zejména knihovnu, výpočetní techniku, dětský klub, školní hřiště, 
… Při návštěvách se budeš řídit řádem jednotlivých místností či hřiště. 

5) Dodržuj školní pravidla: 

Ve škole i na veřejnosti se chováš tak, abys svým jednáním nepoškozoval jméno svých rodičů ani jméno školy. Tvoje chování, 
chování tvých rodičů a pracovníků školy jsou výsledkem vzájemné dohody. Všichni usilují o dodržování základních společenských 
pravidel: 

Vstoupil jsi – pozdrav. 
 Odcházíš - rozluč se. 

Chceš-li - řekni prosím. 
Dostaneš-li - řekni děkuji. 

Neskákej nikomu do řeči, každý má právo vyjádřit svůj názor. 
Nikomu neubližuj - nečiň jiným to, co nechceš, aby bylo činěno tobě, nebo vadí jiným! 

Nenič - každou věc, která Ti posloužila, mohou využít i druzí. 
Netrap se - všechny dveře jsou zde otevřené, proto se přijď rozdělit o každou bolest i radost. 

Mluv pravdu - lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří. 
Važ si sám sebe i druhých – neomezuj svým chováním ostatní! 

Neboj se překonávat překážky, i neúspěch Tě posílí a můžeš se z něj poučit. 
Uvědom si, že nejen chování, ale i tvá řeč dotváří prostředí, ve kterém všichni žijeme, tudíž by ses měl vyvarovat používání 
nevhodných slov ve své řeči. 

6) Chraň svoji školu i své věci. 

Nezapomeň, že reprezentuješ svoji školu i v době mimo vyučování. Účastí na meziškolních soutěžích a svojí zájmovou činností 
přispíváš k propagaci školy. V průběhu školního dne, na školních akcích a ve svém volném čase se však zdrž všeho, čím bys 
poškodil dobré jméno školy. Společně s pracovníky školy udržuj pořádek a čistotu ve škole, v budově školy se přezouvej do 
vhodné nesportovní obuvi, zacházej opatrně s učebnicemi, školními potřebami a pomůckami. Poškodíš-li svévolně majetek školy, 
žáků, učitelů či jiných osob, zajistí tvoji rodiče nápravu – uvedení do původního stavu. Bezdůvodně nenos do školy peníze a 
cenné předměty! Místo pro bezpečné uložení cenných věcí (mobilní telefony, velké peněžní částky…) máš v kanceláři školy a žáci 
II. stupně školy při hodinách Tv v kabinetu Tv. V případě, že cennosti neuložíš do bezpečí, jsi sám zodpovědný za případnou ztrátu. 
Ztráty věcí neprodleně ohlásíš učiteli nebo v kanceláři školy. 

7) Jsi svobodný žák, který se rozhoduje o tom, jak stráví čas určený k odpočinku. 

Máš právo na odpočinek - relaxaci a volný čas - na hru, na svobodnou účast na akcích školy i SVČ. Za pěkného počasí máš ve 
svém volném čase možnost trávit odpočinek také na školním hřišti a školním dvoře s vědomím odpovědné osoby. 

8) Škola je tvá povinnost a má svůj řád, který musíš dodržovat. 

Chodíš do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastníš se činností, které ředitel školy vyhlásí jako povinné. Docházka do 
nepovinných předmětů a zájmových kroužků SVČ a školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Přicházíš do školy 20 až 15 
minut před zahájením školního dne a nejpozději 5 minut před zahájením vyučování jsi na svém místě ve třídě. Oděvy a obuv si 
odkládáš ve své šatní skříňce. Skříňku při příchodu i odchodu zamykej, tím předcházíš ztrátám. Vcházíš a odcházíš hlavním 
vchodem do šaten. Na schodišti chodíš zásadně vpravo, po všech prostorách školy se pohybuješ ohleduplně a bezpečně. Odchod 
a příchod na mimoškolní akce organizuje doprovázející učitel. Do školní družiny před vyučováním přicházíš od 7.00 hod. do 7.30 
hod. Z „večerní“ družiny odcházíš po 15.30 hod. družinovým vchodem. Škola je během dopoledního provozu uzamčena. Příchod do 



školy v tuto dobu je možný hlavním vchodem, kde je služba. Popřípadě použij zvonky do kanceláří školy a sborovny. Budova se 
otevírá a uzavírá dle samostatného rozpisu. Ve škole se přezouváš do hygienicky vhodné nesportovní obuvi a do tělocvičen je 
povolen vstup pouze v čisté sportovní obuvi pro vnitřní použití s nebarvící podrážkou. Vhodné přezutí, například taneční obuv 
nebarvící parkety, používej i v učebně hudební a dramatické výchovy (divadle). Nezapomeň, že když nejsi ve škole, je dobře si 
průběžně doplňovat zameškané učivo. Tvojí povinností je zjistit si, co se ve škole děje!  

9) Ve škole a na školních akcích za tebe zodpovídáme. Pomoz nám! 

V době vyučování, činnosti školní družiny a kroužků SVČ i při akcích mimo areál školy odcházíš jen se souhlasem 
pedagogického pracovníka - neopouštíš svévolně školní budovu, třídu, ani jinou školní akci. Pokud třídní učitel svolá třídnickou 
hodinu v době mimo vyučování, zúčastníš se jí. Zodpovídáme za tebe i o přestávkách! Přestávky využívej ke klidnému 
přecházení do učeben, k toaletě, k relaxaci u pingpongových stolů či k osvěžení ve školní prodejně.  
Při přecházení na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se řídíš pravidly silničního provozu a pokyny 
doprovázejících osob. 

10) I vyučování má svá pravidla ! Máš právo na kvalitní vzdělávání! 

Máš právo na kvalitní vzdělávání. Vyučování v celé škole může také probíhat v projektech, blocích a podobně. Signálem pro 
zahájení vyučování je školní zvonění. Začátek a délku vyučovací jednotky určuje učitel. Učitel má právo změnit délku a průběh 
vyučovací jednotky, přičemž musí dbát na hygienické potřeby žáků a jejich právo na relaxaci. Po zazvonění jsi na určeném místě 
(např. podle zasedacího pořádku) a máš připraveny všechny potřebné věci k vyučování. Jestliže ses nemohl z vážných důvodů 
připravit na vyučování nebo jsi nebyl přítomen v minulé hodině, omluvíš se na začátku vyučovací hodiny. Nedostaví-li se vyučující 
5 minut po zahájení hodiny do třídy, oznámí to určený žák třídy v kanceláři školy, ředitelně nebo v kanceláři pedagogického 
zástupce ředitele školy. Při vyučování zachováváš klid, aktivně se účastníš práce v hodině a udržuješ své pracovní místo v 
pořádku a čistotě. Při vyučovací hodině máš vždy vypnutý mobilní telefon. V případě porušení tohoto pravidla budeš kázeňsky 
potrestán a tvůj telefon po dobu vyučování bude uschován v kanceláři školy. Na konci školního dne si jej vyzvedni. O tvém jednání 
budou informováni rodiče. Do třídy, která není připravena na vyučování, nevstupuješ. Do specializovaných učeben (učebna 
fyziky, divadlo, sportovní hala...) vstupuješ až s vyučujícím. Po skončení vyučování ve třídě máš se spolužáky povinnost uklidit 
místnost, ve které jste se učili. Zadané úkoly si zapisuješ. Při práci na PC se řiď řádem učebny výpočetní techniky. Přenosný 
počítač pro školní práci nosíš pouze se souhlasem učitele a bez výjimek se řídíš pravidly pro používání přenosných 
počítačů. 

11) Starej se o své školní dokumenty.  

Pravidelně nosíš do školy žákovský diář /týdenní plány/ a žákovskou knížku, kterou předkládáš na vyzvání vyučujícímu. 
Žákovskou knížku udržuješ v pořádku. Ztrátu neprodleně oznámíš TU a zajistíš si vystavení duplikátu u vedení školy včetně 
doplnění klasifikace od všech vyučujících. Za novou ŽK uhradíš částku odpovídající její ceně. Za ztrátu žákovské knížky ti bude 
udělena ředitelská důtka. 

12) Kdy do školních kanceláří. 

K potvrzování různých listin a osobních záležitostí v kanceláři školy je určena velká přestávka (od 9.40 do 10.00 hod.). Pokladnu 
školy můžeš navštívit denně před vyučováním. 

13) Školní jídelna je tu pro tebe.  

Máš právo na polední přestávky, při kterých se můžeš stravovat ve školní jídelně. Právo stravovat se ve školní jídelně má ten, 
kdo má se školou podepsanou smlouvu o stravování a tuto smlouvu dodržuje. Na oběd odcházíš samostatně nebo v doprovodu 
učitele. Ve školní jídelně se řídíš pokyny dozírajících učitelů. V jídelně dodržuješ pravidla stolování. Při nevhodném chování můžeš 
být z jídelny vykázán, ale nárok na zaplacený oběd neztrácíš. V případě nemoci nebo nepřítomnosti si nezapomeň obědy 
odhlásit. 

14) Využívej školní demokracie ve škole i ve třídě. 

Ve škole pracuje školní parlament. Zástupce do parlamentu vysílají jednotlivé třídy. O činnost v parlamentu mohou projevit zájem 
i jednotlivci. Žákovský parlament je orgánem žáků, který umožňuje demokratickou cestou hledat a nalézat nejvhodnější řešení jejich 
problémů, uspokojování jejich potřeb a zájmů a který garantuje realizaci nalezených řešení. Žákovský parlament spolupracuje 
zejména s ředitelem školy, radou školy a jeho činnost je koordinována pověřeným pedagogickým pracovníkem školy. V každé třídě 
si žáci zvolí třídní samosprávu, která mimo jiné plní určené služby ve třídě.  

15) Nezapomeň dát o sobě vědět. 

Nepřítomné žáky hlásí vyučujícímu na začátku každé hodiny služba zodpovědná za třídní knihu. Pokud budeš svoji 
nepřítomnost znát předem, požádají o tvé uvolnění z vyučování rodiče. Povolení jednodenní až dvoudenní absence uděluje třídní 
učitel, o povolení delší absence je nutno žádat ředitele školy písemně (s vyjádřením třídního učitele). Uvolnění z jednotlivých hodin 
poskytnou třídní učitelé na písemnou žádost rodičů. Ze školní budovy odcházíš se souhlasem třídního učitele. V případě 
nepřítomnosti třídního učitele uvolňuje žáky učitel pověřený zastupováním. Tvou nepřítomnost omlouvají rodiče osobně, 
písemně nebo telefonicky do 24 hodin od začátku absence a po ukončení opět písemně v žákovské knížce. Třídní učitel má 
právo vyžádat si od zákonných zástupců žáka doložení nepřítomnosti. 

16) Dbej o bezpečnost a předcházej úrazům. STOP návykovým látkám! 

Šetříš zařízení školy a neprodleně hlásíš zaměstnanci školy zjištěné poškození nebo zničení věcí, které jsou majetkem školy, 
závady na osvětlení, vodovodním rozvodu a elektroinstalaci. Bez svolení učitele nemanipuluješ se žaluziemi oken, elektroinstalací, 



elektrickými přístroji, s audiovizuální technikou a dalšími pomůckami ve třídě a učebnách, neotvíráš okna. Řídíš se řády učeben. 
Před akcemi mimo školu a před zahájením odborného vyučování budeš poučen o bezpečnosti a hygieně. Při odborné výuce 
zachováš vždy příslušné bezpečnostní předpisy. Při pobytu ve škole se chovej tak, abys neohrozil zdraví svoje ani svých spolužáků, 
či jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, ihned ohlaš zaměstnanci školy. Do školy nesmíš přinášet, propagovat, 
nabízet či zde užívat návykové látky, a to jak v areálu školy, tak i mimo něj na školních akcích.  

17) Dodržuj školní řád 

Vážné porušení tohoto řádu ze strany žáka je důvodem pro kázeňské opatření, svolání výchovné komise s rodiči žáka a 
případně zahájení jednání o jeho další školní docházce s rodiči nebo s institucemi, ke kterým má škola oznamovací povinnost. 
 
 
 
 
 

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka (dále rodiče) 

 

 

1) Znáte žákovský řád? 

Vedou-li rodiče žáky v duchu žákovského školního řádu, pak by neměly vznikat mezi školou a rodinou vážné rozdíly 
v působení na dítě. Rodiče dbají na přípravu žáků do školy, pravidelně kontrolují jejich školní práci – oceňují úspěchy a 
podpoří při neúspěchu. Vhodně reagují na zápisy v žákovské knížce a její pravidelnou kontrolu potvrzují podpisem. 

2) Rodiče mají právo  

se zúčastnit vyučování, být seznámeni s nároky a s hodnocením - klasifikací žáků, zúčastnit se práce školní 
samosprávy. Při návštěvě školy svým jednáním přispívají k pozitivní atmosféře ve škole. Na požádání učitele či ředitele školy 
se dostaví do školy.  

3) Rodiče odpovídají za školní docházku svých dětí. 

Rodiče zajistí, aby žáci přicházeli do školy na vyučování a školní akce včas, slušně oblečeni, správně vybaveni a 
připraveni, nebyli infikováni, nemocni a intoxikováni. Rodiče sledujte sdělení v žákovské knížce, týdenním plánu nebo 
žákovském diáři. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem a to 
zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací. Sdělení potvrďte svým podpisem. 

4) Dodržujte pravidla omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole a na školních akcích: 

 při nemoci - omlouvat osobně, telefonicky nebo písemně do 24 hodin od začátku absence a po ukončení nepřítomnosti písemně 
v žákovské knížce. V průběhu nemoci informujte školu o nástupu žáka do školy; 

 při uvolnění z hodin v průběhu vyučovacího dne – omlouvat na samostatné písemné žádosti rodičů a současně potvrdit v 
žákovské knížce - omlouvá třídní učitel; 

 při absenci – krátkodobé (1-2 dny) – rodiče žádají písemnou formou třídního učitele, který nepřítomnost povoluje; 

 při absenci – dlouhodobé – rodiče žádají písemnou formou ředitele školy prostřednictvím třídního učitele; V každém pololetí 
povolí ředitel školy maximálně jednu dlouhodobou nepřítomnost mimo termín výjezdních akcí školy. K podání žádosti žák 
a jeho rodiče využijí školní formulář – Žádost o uvolnění z vyučování, kterou podají k vyřízení nejpozději týden před 
odjezdem. Zajistěte, že si děti doplní zameškané učivo. Každá nepřítomnost je evidována v žákovské knížce a třídní knize. 

5) Škola má oznamovací povinnost - chráníme děti! 

V případě neomluvené absence, časté nepřítomnosti žáka ve škole, při pozdních omluvách absencí, v případě, kdy 
jsou omezovány osobní svobody žáka nebo se dostává do zásadních osobních problémů, je škola povinna informovat 
Oddělení péče o dítě ÚMČ Praha 4. V souladu s pravidly pro hodnocení žáků při velké absenci a chybějících klasifikačních 
podkladech může být žákovi odložena klasifikace. 

6) Třídní schůzky a konzultace. 

Pravidelně jsou svolávány třídní schůzky, informační odpoledne nebo konzultační hodiny, při kterých mají všichni rodiče 
právo uplatňovat své připomínky a návrhy například prostřednictvím zápisu ze třídních schůzek. Kromě třídních schůzek mají 
rodiče možnost informovat se o chování a prospěchu svých dětí u vyučujících (po předchozí dohodě) a zásadně v době mimo 
vyučování – je lépe si schůzku předem domluvit.  
Aktuální informace o dění ve škole získáte ve školních novinách a bulletinech, žákovském časopisu „SOPTÍK“ a na internetu 
– http://www.zskunratice.cz.  

7) Máme ŠKOLSKOU RADU, GRÉMIUM RODIČŮ, spolupracujeme s O.S PATRON. 

Při škole pracuje Školská rada tvořená zástupci rodičů, pracovníků školy a zřizovatele školy MČ Praha Kunratice. Školská 
rada se řídí svým jednacím řádem, má právo kontrolovat dění ve škole, školní družině, školní jídelně i SVČ. Vedení školy 
předkládá tomuto orgánu ke schválení výroční zprávu, návrh rozpočtu a výsledky hospodaření. Školská rada kontroluje 
zápisy ze třídních schůzek, řeší a projednává podněty rodičů a vedení školy. (mail: skolskarada @ zskunratice . cz).  
Pravidelně se schází a se školou spolupracuje Grémium rodičů. Svými aktivitami podporuje žáky a pedagogy školy 
Občanské sdružení PATRON (http://patron.blog.cz/). 

8) Rodiče, podporujte školu, kam chodí Vaše děti.  

Jak? Například podporou toho, co se ve škole dělá - věnovat škole věcný nebo finanční dar, být nápomocný radou a odbornými 
znalostmi, nabídnout škole náměty pro obohacení výchovně vzdělávacího procesu (exkurze, návštěvy, výlety…..) a podobně.  



Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání 

Součástí školního řádu jsou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu se Školním vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání „KUK“ (ke stažení na www.zskunratice.cz).  
 
 

Práva a povinnosti učitelů a dalších zaměstnanců školy 

 
 

1) Zásadně dodržovat partnerský vztah k žákům a k jejich rodičům, respektovat Úmluvu o právech dítěte. 
2) Dbát a dodržovat zásady bezpečnosti práce, požární a civilní ochrany. Před akcemi vyžadujícími poučení žáků          
    vždy toto prokazatelným způsobem provést. 
3) Při hodnocení a klasifikaci žáků se řídit vnitřní normou: Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků  
    v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání „KUK“. 
4) Dodržovat Pracovní povinnosti a pracovní náplně pedagogických a nepedagogických pracovníků školy. 
5) Dodržovat plán školy a akce své i žáků cestou vedení školy zanést do plánu školy minimálně 14 dní předem. 
6) Být informován o veškerém dění ve škole a tohoto dění se účastnit. 
7) Vyjádřit své názory ke všem problémům ve škole. 
 
 
 

Více informací o škole získáte ve ŠKOLNÍM ZPRAVODAJI, v žákovských časopisech a na internetu – http://www.zskunratice.cz. 
 
 

„i - DESATERO“  
PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ PŘENOSNÝCH POČÍTAČŮ 

A MOBILNÍCH TELEFONŮ S FUNKCÍ POČÍTAČE PRO ŠKOLNÍ PRÁCI SLOUŽÍ K ZAJIŠTĚNÍ JEJICH 
FUNKČNOSTI A VHODNÉ VYUŽITELNOSTI PRO VÝUKU 

 

 

1. POČÍTAČ TI POMÁHÁ VE ŠKOLNÍ PRÁCI - NENÍ TO HRAČKA, SLOUŽÍ TI K UČENÍ! ODPOVÍDÁŠ 
ZA NĚJ! Do školy přinášej přenosný počítač pouze se souhlasem učitele a na jeho pokyn, funkční, s dobitými bateriemi a 
nezavirovaný. Počítač musí mít nabitou baterie i na odpolední vyučování. Na recepci školy je zřízena dobíjecí stanice, na jiných 
místech školy není možné počítače dobít. 
2. CHRAŇ POČÍTAČ PŘED POŠKOZENÍM, přenášej jej zavřený, nejlépe v obalu. Nejméně jednou týdně proveď 
důkladnou antivirovou kontrolu celého počítače.  Nesmíš úmyslně vypínat rezidentní štít antivirového programu a nevypínej bránu 
Firewall. Při poruše počítače či jeho poškození okamžitě vyhledej nejlépe koordinátora ICT nebo třídního učitele. Nesmíš používat 
přenosný počítač, když není položen na pevném stole. 
3. NASTAVENÍ SVÉHO POČÍTAČE SVĚŘ ODBORNÍKOVI a nijak nezasahuj do vnitřní konfigurace počítače, zejména 
nesmíš měnit RAM paměť. V případě, že je počítač servisován ve škole, jeho předání si nech potvrdit v žákovské knížce. 
4. PŘIPOJENÍ POČÍTAČŮ DO SÍTĚ ŠKOLY je umožněno pouze zaregistrovaným uživatelům - žákům a zaměstnancům 
školy. Pro hosty školy je na některých místech školy zřízeno zabezpečené připojení. 
5. DODRŽUJ PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ POČÍTAČŮ VE VÝUCE A V PROJEKTU VZDĚLÁNÍ 21! Nesmíš měnit 
přednastavené softwarové vybavení počítače. Máš povoleno instalovat pouze programy, jejichž seznam je zveřejněn na 
internetových stránkách ZŠ Kunratice.  Počítač, který se chová nestandardně v důsledku špatné softwarové zprávy, bude po záloze 
dat naformátován a znovu nainstalován. Instalovat můžeš pouze pravidelné aktualizace MS Windows, ovladačů a softwaru 
SMARTBOARD a doplňků interaktivních učebnic.  
6. POČÍTAČOVÉ HRY jsou ve škole a na školních akcích zakázány. Výjimku může udělit učitel a to pouze u her, které 
neobsahují násilí v jakékoliv formě. Hry schválené pedagogem můžeš hrát pouze ve studovně a ve školním klubu. 
7. MÁŠ POVOLENO PŘIPOJOVAT EXTERNÍ HARDWARE VČETNĚ TISKÁREN. Jsi zodpovědný za správnou 
instalaci příslušných ovladačů a utilit. Instalace takového software není považováno za porušení bodu 5.   
8. PŘI VYUČOVÁNÍ MÁŠ POČÍTAČ ZAPNUTÝ POUZE TEHDY, KDYŽ JSI DOSTAL POKYN. Pokud na 
počítači nepracuješ, je vypnutý nebo v režimu "spánku" a displej je sklopený.  
9. O PŘESTÁVCE AKTIVNĚ ODPOČÍVEJ! O přestávkách do 12.00 hodin nesmíš používat počítač. Počítač je povolen 
ve škole používat pouze pro výuku a přípravu na vyučování. V době mimo vyučování můžeš pracovat s počítačem pouze ve 
studovně, ve školním klubu nebo u stolků u recepce. Na jiných místech není povoleno počítač používat. 
10. DODRŽUJ AUTORSKÝ ZÁKON A PRAVIDLA BEZPEČNÉHO INTERNETU!  Do tvého počítače patří pouze 
legálně pořízený a dále volně šiřitelný software. Chraň se rizik a nebezpečí spojených s internetovou sítí! Ve škole je zakázáno 
zejména hraní her, sledování videa i filmů, poslouchání hudby, které nepodporují výuku a zdravou výchovu. Ve škole nepoužívej 
počítač jako prostředek komunikace v sociálních sítích. 
 
 
 

………………………………………. 
                                                                                                                     podpis ředitele školy                

 
 
 

Každá novela Školního řádu byla projednána Školskou radou.  
Platnost od 1.9.2007. Novely - 1.9.2008, 20.11.2008, 19.2.2009, 26.8..2010, 1.9.2011 a 31.8.2012. 

http://www.zskunratice.cz/

