Výňatek ze školního řádu
Žáci mají právo




na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,
na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání,
na odpočinek na účast při hře či oddechové umělecké a sportovní činnosti úměrné jeho
věku
 na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují
jeho morálku,
 na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně
patologickými jevy. Má právo na využití preventivních programů, které mu slouží
k poskytnutí potřebné podpory ve zmíněných oblastech
 na zvláštní péči v odůvodněných případech ( v případě jakéhokoliv druhu onemocnění,
zdravotního postižení, v případě mimořádných schopností a talentu ),

Rodiče mají právo zejména na








informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole,
na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v
záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona,
u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a
metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných
podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského
poradenského zařízení,
volit a být voleni do školské rady,
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka,
požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka,

Chování žáka


Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a
provozních pracovníků, dodržuje školní řád školy a řády odborných učeben. Chová se tak, aby
neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob. Nevyjadřuje se hrubě, ve škole i mimo školu neruší
ostatní hlukem či nevhodným chováním. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka
nebo studenta vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné
zaviněné porušení povinností.



Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní
prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí do školy učebnice a školní
potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů. Stejně se chová i mimo školu, zvláště chrání
památky a přírodu.



Na hodinu tělesné výchovy je připraven v cvičebním úboru, do pracovního vyučování má
pracovní oděv a obuv..
V polední přestávce se v době oběda zdržuje v jídelně. Dbá zde pokynů dozírajícího učitele. Po
odchodu z jídelny jde do třídy, aby nerušil žáky ostatních tříd. Řídí se pokynem dozoru.




Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez
vědomí vyučujících.



Pokud má žák mobilní telefon, během vyučování jej vypne.

Omluvy absence žáka


Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději
do 3 pracovních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z
vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád následovně.
Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy
rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu
učiteli – při uvolnění na více hodin.

Režim činnosti ve škole


. Žák se podle rozvrhu hodin účastní vyučování a činností, které ředitel školy vyhlásí jako
povinné. Docházka do nepovinných předmětů a zájmových kroužků i do školní družiny je pro
přihlášené a přijaté žáky povinná.

Rozvržení délky vyučovacích hodin a přestávek
Vyučovací
hodina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

od - do

přestávka

od - do

7, 40 – 8, 25
8, 35 – 9, 20
9, 40 – 10, 25
10, 35 – 11, 20
11, 30 – 12, 15
12,20 – 13,05
13, 10 – 13, 55
14, 00 – 14, 45

1.
2.
3.
4.
5
6.
7.

8, 25 – 8, 35
9, 20 – 9, 40
10, 25 – 10, 35
11, 20 – 11, 30
12, 15 – 12, 20
13,05 – 13,10
13,55 – 14,00

Režim při akcích mimo školu


Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro
shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog
bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění.
Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném
místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí
organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do
žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací.



Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly
silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející
učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy v
přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu
v ubytovacích zařízeních se účastníci akce řídí vnitřním řádem tohoto zařízení.



Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně hodnocení
na vysvědčení.

Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanovuje
školní řád následovně.


Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy
rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu
učiteli – při uvolnění na více hodin. Škola může uvolnit žáka z vyučování na určitou dobu na
žádost rodičů předem. Při uvolnění delším čtyř dnů podávají rodiče písemnou žádost. Na
jeden až čtyři dny uvolňuje třídní učitel, na týden a dobu delší ředitel školy.



V jednotlivých odůvodněných případech, například při podezření na bezdůvodné absence, si
třídní učitel vyžádá potvrzení lékaře, vždy však po dohodě s vedením školy.



Onemocní -li žák nakažlivou chorobou nebo vyskytne-li se nakažlivá choroba u osob, s nimiž
žák bydlí, oznámí to zákonný zástupce žáka neprodleně škole. V takovém případě může žák
pokračovat ve školní docházce jen s písemným souhlasem lékaře.

Specifika školního řádu pro mateřskou školu


Provoz mateřské školy začíná v 6,00 a končí v 15,30 hodin. Rodiče mohou dítě přivést
kdykoliv v této době, záleží na osobní domluvě.



Učitelky odpovídají za bezpečnost dětí od doby, kdy dítě od rodičů převezmou, až do doby, kdy
jim je osobně předají.



Předem známou nepřítomnost dítěte oznámí rodiče učitelce, nepřítomnost delší než měsíc
oznámí vždy písemně vedoucí učitelce, jinak by mohlo být dítě z docházky vyloučeno.



V určený den zaplatí rodiče stravné a podle směrnice školy o příspěvku na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů i tento příspěvek.

Další pravidla školy, zacházení s učebnicemi, školními potřebami a se školním majetkem.


Žákům základních škol jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu
podle školského zákona.



Žák zachází s učebnicemi co nejšetrněji. Učebnice, sešity a žákovskou knížku má obaleny,
snaží se je udržovat v čistotě. V případě prokazatelného poškozené hradí zákonný zástupce
poškozené učebnice poměrnou částkou, která může vyrůst podle závažnosti poškození až do
výše ceny učebnice. Ztracenou učebnici hradí plnou částkou.



Se školními potřebami zachází šetrně. Poškodí-li žák úmyslně nebo z nedbalosti školní
majetek, majetek žáků, učitelů či jiných osob, jsou rodiče tohoto žáka povinni škodu nahradit.



Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli.

Režim žáka ve školní družině
 Školní družina a školní jídelna vycházejí z režimu školy a pro ostatní provoz mají vypracován
zvláštní řád.
 Za pobyt žáka ve školní družině platí zástupci žáka poplatek. Výši úplaty stanoví ředitel školy
ve směrnici pro činnost školní družiny. O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě
žáků se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitel školy.

Chování žáka ve školní jídelně
 Žáci dodržují pravidla slušného chování a správného stolování.
 Žák (popř. jeho zákonný zástupce žáka) si může přihlásit či odhlásit oběd nejpozději do 7.15
hod. daného dne.

Bezpečnost při dojíždění žáků
 Žáci, kteří budou do školy denně dojíždět, jsou povinni zachovávat všechna bezpečnostní
pravidla. S těmito pravidly, jako i s ostatními pravidly o bezpečnosti, je seznámí třídní učitelé
na první třídnické hodině a o poučení provedou záznam do třídní knihy.

Mgr. Jaroslav Vyhlídal v. r.
ředitel školy

