Školní řád
1. 9. 2018
I.

Nástup do školy

1. Školní budova se otevírá v 7.20 hodin.
2. V zimním období přespolní žáci čekají ve své šatně, dohled zajištěn pracovníkem školy.
3. V šatně odlož svrchní oděv a obuv a v klidu jdi do třídy. Ve třídě buď nejpozději pět minut
před zahájením vyučování. Nikdy nepřicházej pozdě ani příliš brzy.
II.

Šatny

1. Přezůvky měj podepsány a vždy uloženy v pytlíku. Udržuj své místo v šatně v pořádku.
2. Nenos do školy žádné cenné věci.
3. O klíče, uzamykání a odemykání šaten se starají šatnáři.
III.

Doba vyučování, domácí příprava

1. Před zahájením vyučování a o každé přestávce si nejdříve přichystej věci na vyučovací
hodinu.
2. Zvonění je pokynem k začátku hodiny, proto již seď na svém místě a v klidu čekej na začátek
vyučování.
3. Nepřítomnost vyučujícího v hodině ohlásí služba nejpozději po 5 minutách řediteli školy.
4. Školní tašku měj vždy pověšenou na háčku nebo zasunutou u noh lavice, aby se o ni nikdo
nezranil.
5. Vyučující nebo jinou dospělou osobu pozdraví celá třída důstojným a ukázněným povstáním.
6. Chceš-li se omluvit nebo něco důležitého sdělit učiteli, učiň tak hned na začátku hodiny.
7. Při vyučování buď pozorný, ničím se nerozptyluj, neruš spolužáky, dbej pokynů a rad učitele.
8. Buď nápomocen radou nebo vysvětlením svému spolužákovi, ale nesnižuj se k podvádění.
9. Časté zapomínání pomůcek či domácích úkolů je projevem tvého nezájmu o učení a bude
zahrnuto do hodnocení tvého chování.
10. Na vyučování se doma připravuj pravidelně. Zadání domácích úkolů si zapisuj do
poznámkového sešitu.
11. Nikomu neskákej do řeči, počkej až domluví, a pak se přihlas o slovo.
12. Žákovská knížka je důležitým dokumentem. Dobře ji opatruj, měj ji vždy připravenou na
lavici.
13. Konec vyučovací hodiny oznámí vždy učitel.

IV.

Přestávky, ukončení vyučování

1. Přestávka je určena ke krátkému odpočinku, občerstvení a přípravě na další vyučovací hodinu.
2. Není dovoleno zdržovat se zbytečně na WC.
3. Do odborných pracoven odchází celá třída pohromadě nejdříve 5 minut před začátkem hodin.
Do tělocvičny, odborných pracoven, dílen a na školní pozemek smějí vstoupit žáci jen pod
dohledem vyučujícího. V odborných pracovnách dodržuj provozní řád pracovny.
4. Do kabinetu vstupuj až po vyzvání, nejdříve slušně zaklepej.
5. Po skončení poslední vyučovací hodiny ukliď své pracovní místo, podle pokynů vyučujícího
odejdi do šatny, kde si odložíš školní tašku a potom na oběd do školní jídelny nebo do školní
družiny. Odkládat školní tašku v jiných prostorách školy je zakázáno.
6. Během polední přestávky před odpoledním vyučováním čekej na určeném místě pod
dohledem vyučujícího. Na žádost rodičů můžeš školní budovu na tuto dobu opustit. Pokud
nemáš odpolední vyučování nebo jiné zaměstnání, jdi hned domů.
7. Bez povolení vyučujícího nebo dohledu nesmíš sám otevírat okna. Je zakázáno z oken cokoliv
vyhazovat a pokřikovat na kolemjdoucí.
8. Neplýtvej vodou, elektřinou, zatahuj kohoutky, zhasínej světlo.
9. O přestávce nepiš po tabuli křídou.
10. O přestávkách rozhodně nesmíš opouštět školní budovu!
11. Na odpočívadle je zakázáno svačit.

V.

Chování

1. Všechny pracovníky školy a jiné dospělé osoby slušně a hlasitě pozdrav, a to nejen ve škole,
ale i na veřejnosti. Chceš-li s nimi promluvit, vždy je nejdříve oslov „pane“ či „paní…“
2. Dbej vždy pokynů pedagogických i provozních pracovníků školy a projevuj jim patřičnou
úctu.
3. Nesmíš žádným způsobem poškozovat školní nábytek, stěny, podlahy, kliky, zámky, učebnice
a ostatní věci, které jsou ti svěřeny nebo zapůjčeny, neseš za ně veškerou odpovědnost.
4. Nedopouštěj se hrubostí, vyvaruj se násilností, nepoužívej vulgárních výrazů.
5. Nikdy nebuď lhostejný k nepěknému chování svých spolužáků.
6. Rozhodně nesmíš kouřit, pít alkoholické nápoje, hrát hazardní hry.
7. Rovněž je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy.
8. Zvlášť hrubé a opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy
nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností, které
bude oznámeno orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

VI.

Práva žáků

1. Máš právo na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu hodin.
2. Máš právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen,
pracovat v nich jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím,
že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřením těchto
samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim zdůvodnit.
3. Máš právo na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se týkají tebe a tvého
vzdělávání. Svůj názor však vyjadřuj přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti.
4. Máš právo na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují tvůj
duchovní, morální a sociální rozvoj, a zároveň na ochranu před informacemi, které by mohly
uškodit tvému pozitivnímu vývoji a negativně ovlivnit tvou morálku. Máš také právo na
informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.

5. Máš právo na ochranu před násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy.
Máš právo využívat preventivních programů a účastnit se akcí pořádaných školou, jsi však
povinen se na nich slušně chovat.
6. Můžeš si vyžádat pomoc vyučujícího v případě, žes neporozuměl učivu nebo potřebuješ
doplnit své znalosti.
7. Máš právo na zvláštní péči v odůvodněných případech (dlouhodobé onemocnění, zdravotní
postižení, vývojové poruchy učební, v případě mimořádných schopností a talentu…).
8. Máš právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou. Jsi přitom
povinen řídit se pokyny učitelů i všech ostatních pracovníků školy a udržovat všechny tyto
věci v pořádku a nepoškozené.

VII.

Práva a povinnosti zákonných zástupců

1. Rodiče žáků mají právo informovat se na chování a prospěch svého dítěte u vyučujících a
třídních učitelů v určených konzultačních hodinách nebo po předchozí domluvě v jinou dobu.
Konzultační hodiny jsou stanoveny v žákovské knížce žáka.
2. Není dovoleno v této souvislosti narušovat vyučování, osobně ani telefonicky. Rodiče žáků se
informují na prospěch a chování svých dětí nebo na činnost školy v prostorách k tomu
určených, nikoli na veřejnosti nebo v soukromí pracovníků školy.
3. Rodiče jsou povinni zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy a jsou také povinni se na
vyzvání ředitele školy osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání
žáka.
4. Rodiče žáků mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících nebo u
ředitele školy.
5. Rodiče jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu
s podmínkami stanovenými školním řádem.
6. Rodiče mají právo požádat o vyšetření svého dítěte v pedagogicko-psychologické poradně
sami nebo prostřednictvím školy.
7. Rodiče mohou požádat ředitele školy o uvolnění svého dítěte zcela nebo zčásti z vyučování
některého předmětu na celý školní rok nebo na jeho část ze zdravotních a jiných závažných
důvodů, které doloží vyjádřením lékaře nebo jiného odborného pracoviště.
8. Rodiče jsou povinni prokazatelně informovat školu (třídního učitele) o změně zdravotní
způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly
mít vliv na průběh vzdělávání a bezpečnost dítěte.
9. Rodiče jsou povinni oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo
bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích.
10. Rodiče mají právo volit a být voleni do školské rady.

VIII.

Bezpečnost a hygiena

1. Nikdy nesmíš sám zapojovat elektrické spotřebiče do sítě.
2. Do školy nenos věci, kterými bys mohl ohrozit zdraví svoje, spolužáků nebo pracovníků
školy.
3. Po chodbách neběhej, do nikoho nestrkej, mohl bys způsobit zranění sobě i jiným.
4. K přezouvání používej přezůvky, nikdy sportovní obuv.
5. Do hodin tělesné výchovy a pracovního vyučování nos určený sportovní a pracovní úbor.
Cennosti odevzdej na místo k tomu určeném před začátkem hodiny.
6. Do školy choď upravený a vhodně oblečený.
7. K parkování jízdních kol slouží stojany u školy.
8. Případný úraz ohlas okamžitě vyučujícímu.

IX.

Nepřítomnost

1. Nemůžeš-li se zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, musí rodiče nejpozději do 3
kalendářních dnů oznámit třídnímu učiteli důvod tvé nepřítomnosti. Při návratu do školy
okamžitě předlož omluvenku od rodičů třídnímu učiteli, jinak nebude tvá nepřítomnost
omluvena.
V odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení nebo jiný doklad o
příčině žákovy nepřítomnosti ve škole.
2. K předvídané nepřítomnosti (např. rodinné důvody) musíš mít předem souhlas – pro jednu
hodinu od příslušného vyučujícího, pro jeden den od třídního učitele, pro dobu delší než jeden
den od ředitele školy. Souhlas může být dán jedině na základě písemné žádosti rodičů.
3. Pokud absence žáka v daném předmětu za pololetí přesáhne 30% nebo při nedostatečném
počtu známek z daného předmětu, ředitel školy zváží okolnosti absence a dá podnět
k vykonání dodatečného hodnocení.

X.

Ochrana před patologickými jevy

1. Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek
v areálu školy, na akcích pořádaných školou a v době školního vyučování. Pojem návykové
látky zahrnuje veškeré látky (mj. omamné a psychotronní), které jsou schopné ovlivnit
psychiku člověka, jeho sociální chování a ovládací nebo rozpoznávací schopnosti, včetně
alkoholu a tabákových výrobků. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního
řádu, za něž bude žákovi po projednání v pedagogické radě uděleno příslušné opatření vedoucí
k posílení kázně v souladu s pravidly školy pro hodnocení žáků. Pedagogický pracovník o
události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, který školní metodik prevence založí do
své agendy. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce
žáků, jichž se to týká.
2. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod.,
kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám
(zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a
při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy, za
něž bude žákovi po projednání v pedagogické radě uděleno opatření vedoucí k posílení kázně
v souladu s pravidly hodnocení. O všem budou informováni zákonní zástupci žáků.
3. Máš právo na ochranu před všemi formami zneužívání a před kontaktem s narkotiky a
psychotropními látkami.
4. Máš právo na život a práci ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivin ze
školního prostředí v rámci možností školy.
5. Máš právo na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitneš v nesnázích nebo máš problémy.
V případě potřeby se můžeš obrátit na školního metodika prevence.

XI.
1.
2.
3.
4.

Ostatní

Ztráty a nálezy hlas ihned třídnímu učiteli, nálezy uschovává školník do konce školního roku.
Poškození pomůcek, nábytku a veškeré závady nahlas okamžitě třídnímu učiteli.
Do školy nenos věci, které sem nepatří, ani větší částky peněz.
Je zakázáno jakýmkoliv způsobem používat mobil ve vyučování. O přestávce mohou žáci
používat mobil pouze v nutných případech se souhlasem pedagoga vykonávajícího nad žáky
dohled.
5. Podepiš si všechny své věci, tak zamezíš ztrátám.

Nedílnou součástí školního řádu jsou pravidla pro hodnocení žáků. Tato pravidla jsou
uvedena v příloze školního řádu.

Mgr. Josef H n a n í č e k
ředitel školy
Ve Štítné nad Vláří dne 3. 9. 2018

Školní řád i pravidla pro hodnocení žáků schválena školskou radou dne 6. 9. 2018

