ŠKOLNÍ ŘÁD - výtah a prokazatelné seznámení žáků a rodičů, září 2017
Docházka do školy
 Žák je povinen zúčastnit se výuky podle rozvrhu hodin, nepřítomnost omlouvají rodiče třídnímu učiteli, lékaře navštěvuje žák
v době vyučování jen, není-li to jinak možné.
 Pokud je nepřítomnost známa předem, uvolňuje TU na jeden den, na více dnů je třeba dát písemnou žádost řediteli.
 Rodiče uvědomí do tří dnů TU o důvodech absence. Je vhodné, aby tak učinili bezodkladně první den nepřítomnosti. Po
návratu do školy předloží žák písemnou omluvu v deníčku nebo ŽK. TU a ředitel školy může trvat na omluvence od lékaře. V
případě vysoké absence může pedagogická rada rozhodnout o přezkoušení a určit i jeho způsob.
Chování a vystupování žáků, provoz školy
 Žák je povinen řídit se po celou dobu pobytu ve škole i při akcích organizovaných školou pokyny učitele.
 Žák v hodině sleduje vyučování, aktivně se podle svých schopností zapojuje. Dodržuje dohodnutá pravidla chování tak, aby
nerušil ostatní žáky v činnosti.
 Žák přichází do školy připraven na vyučování bez výstřelků v účesu a oblečení, čistý.
 Školní budova se otvírá v 7.35, při vstupu děti pozdraví a chlapci smeknou čepici. Žáci se přezouvají do domácí obuvi, nikoliv
do cvičební. Nejpozději v7.50 jsou na svém místě ve třídě a chystají si věci na vyučování.
 Mladší děti mají své věci označeny jménem. Tělocvičné věci je možné ponechat po vyučování v šatně v pytlíku z textilu pouze
v případě, že si zde třída udrží pořádek. Přísně bude postihováno poškozování, schovávání, popř. odcizování věcí v šatnách.
Šatny jsou uzamknuty včetně odpoledního vyučování, zodpovědný je šatnář, v odpoledních hodinách kontroluje uzamknutí
žákovská služba. Žáci si na výuku v pracovním vyučování nosí předepsané pomůcky a pracovní oděv.
 Žáci nenosí do školy větší částky peněz ani věci, které nesouvisejí s vyučováním. Pokud žák v nutných případech má u sebe
větší obnos nebo jiné cenné věci, včetně mobilního telefonu, uloží je v kanceláři a budou mu vydány na požádání. Je na
rozhodnutí učitele zdali přebere nad cennými věcmi osobní zodpovědnost např. v hodinách TV.
 Žáci vypínají mobilní telephony před vstupem do školní budovy a opět je mohou zapnout až po opuštění areálu školy.
V naléhavých případech se dovolí pedagoga, zda mohou telefon použít např. pro kontakt s rodičem. Při porušení
tohoto pravidla bude přístroj deponován v kanceláři a k jeho vyzvednutí vyzváni rodče.
 Při přesunech do jiných prostor chodí žáci ukázněně.
 Areál školy o volné hodině mohou žáci opustit jen na základě písemného svolení zákonného zástupce. O volné hodině mohou
žáci pobývat ve studovně, ve školním klubu a venkovním areálu školy jen za přítomnosti vychovatelky ŠD a ŠK.
 Přestávky: první nebo druhá slouží ke kulturnímu posvačení. Po třetí vyučovací hodině opustí žáci budovu a přezutí do
venkovní obuvi tráví přestávku venku, pokud není dozorem či rozhlasem oznámeno jinak. Ve třídě ani na chodbách není
dovoleno hrát s míčem nebo podobným náčiním.
 Po zvonění zaujmou žáci své místo podle zasedacího pořádku. Omlouvají se podle pokynů vyučujícího ústně nebo písemně,
ale vždy srozumitelně, např. pane učiteli, zapomněl jsem žákovskou knížku, omluvte mne, prosím. Pokud se vyučující
nedostaví do 5 minut po zvonění, upozorní na to starosta třídy ředitele nebo zástupce.
 Po skončení vyučování odjedou dojíždějící žáci prvním autobusem, na spojení mohou čekat ve školním klubu /studovně/.
Ostatní žáci rovněž bezodkladně opustí školu nebo mohou pobývat ve školním klubu.
 Do kroužků a cvičení docházejí těsně před začátkem. Škola nemůže odpovídat za věci ponechané v nezamčených šatnách, žáci
je musí mít odloženy tak, aby je měli pod kontrolou. Pokud je zájmový útvar v tělocvičně nebo klubu, berou si věci s sebou a
odloží je zde.
 Žáci zdraví ve škole dospělé osoby dobrý den a nashledanou. Oslovují pane učiteli, paní učitelko, pane řediteli, paní
zástupkyně. Pozdrav je jasný, hlasitý, provázený pohledem na zdraveného.
 Záležitosti s učiteli vyřizují žáci pouze o přestávce v 9.35, běžné problémy řeší s dozorem. I učitel má právo na krátký oddech.
Zacházení se školním majetkem:
 Žák je povinen udržovat věci v pořádku, nepoškozovat zařízení školy a pomůcky, které mu byly svěřeny do užívání. Pokud
dojde k poškození, např. vpisováním do učebnice, bude mu tato vrácena a uhradí její aktuální cenu. Při svévolném poškození
majetku školy či spolužáka může škola vyžadovat náhradu škody po zákonném zástupci.
Povinnost chránit zdraví své a svých spolužáků
 Za způsob cesty do školy odpovídají rodiče, kola se odkládají na místa k tomu určená a musí být uzamknutá.
 Žáci jsou povinni nahlásit každý úraz, ke kterému došlo během vyučování nebo na školních akcích.
 Není dovolena manipulace s elektřinou, plynem, hasicími přístroji. V případě poplachu se žáci řídí pokyny učitelů.
 Žák podle svých sil zabrání ubližování ze strany jiného žáka, pokud situaci sám nezvládne, oznámí to vyučujícímu.
 Za trestuhodné je považováno zesměšňování, ubližování fyzicky i nadávkami, záměrné vylučování z kolektivu, urážlivé a
hanlivé zneužití informačních médií /fotografie, video záběry, sms, sociální sítě apod./
 Užívání drog, pití alkoholu a kouření je pro žáky nepřípustné a je i porušením zákona. To se týká také elektronických cigaret.
Ze zdravotního i výchovného hlediska je nepřípustné konzumovat ve škole a na školních akcích energetické povzbuzující
nápoje a tzv. nealkoholická piva.
Ve škole i mimo vyučování se žák chová tak, jak je běžné mezi kulturními lidmi. Jeho chování je zároveň i vizitkou školy.
Byl/a/jsem byl seznámen /a/se školním řádem a budu dbát o to, aby byl synem/dcerou dodržován,
souhlasím s tím, aby škola uváděla rodné číslo v případech, které jsou v souladu se zákonem na ochranu osobních dat,
souhlasím se zveřejněním fotografií a filmových záběrů ze školních akcí pořízených školou, na kterých je můj syn/dcera.
Mám povinnost seznámit školu se zdravotním stavem a jeho změnami, jež mohou mít vliv na průběh vzdělávání a akce školy.
Souhlasím s tím, aby můj syn/dcera opustil/a o volné hodině areál školy.
Ve Slavkově ……………. 2017 Jméno a příjmení žáka, podpis zákonného zástupce

