Školní řád ZŠ a MŠ Spálené Poříčí
I. Společná ustanovení
Školní budova se otevírá v 7.50 h., případně v 6.15 h. pro školní družinu, vyučování začíná v 8.10 h.,
končí v 14.50 h, vyučovací hodina trvá 45 minut, škola je v době vyučování uzamčena, příchozím je
k dispozici zvonek.
II. Režim školy pro žáky
1. Žáci mohou vstoupit do budovy hlavním vchodem od 7.50 – 8.10 h. Žák je povinen chodit do školy
včas, aby byl 5 minut před vyučováním ve třídě.
2. Po příchodu do školy se žák v šatně přezuje a odloží svrchní oděv. V šatně se nezdržuje. Šatny se
zamykají, o pořádek se stará služba. V průběhu vyučování má žák přístup do šatny jen ve zcela
výjimečných případech.
3. V průběhu přestávek mohou žáci učebnu opustit a volně se pohybovat po chodbě na patře, kde mají
učebnu. Žáci přejdou do jiné učebny 5 minut před zahájením hodiny a připraví si pomůcky na
vyučování.
4. Na hodiny tělesné výchovy se žáci převlékají v šatně tělocvičny, případně ve třídě (podle pokynů
vyučujícího).
5. Po skončení vyučování odcházejí žáci společně s učitelem do šaten a školní jídelny. Žáci, kteří se
nestravují ve ŠJ, opustí ihned školu. Na oběd chodí žáci v určenou dobu. V jídelně se řídí pokyny
dohlížejícího pedagoga a pracovníků jídelny. Dodržují pravidla slušného chování. Jídlo z prostoru ŠJ
nevynášejí.
6. Žáci se nesmí bez dohledu pohybovat po školním pozemku a hřišti.
7. Před ukončením vyučování nesmí žák bez vědomí vyučujícího opustit školní budovu. Žáci mohou být
během vyučování uvolněni k lékaři, pouze pokud si je rodiče osobně vyzvednou ze školy nebo
požádají o uvolnění písemnou žádostí.
8. Po vyučování smí žák zůstat ve škole jen pod dohledem učitele.
9. V případě, že se do 5 minut po začátku hodiny do třídy nedostaví vyučující, je určený žák povinen
oznámit to v kanceláři nebo v ředitelně.
10. O přestávkách jsou okna v učebnách uzavřena, větrání zajišťuje na počátku a během hodiny
vyučující.
11. Během vyučování, o přestávkách a při akcích pořádaných školou je dovoleno používat mobilní
telefony (tablety) pouze se souhlasem vyučujícího.
12. Pokud z důvodu krozového opatření, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření, anebo
z důvodu nařízení karantény není možná osobní přítomnost žáků ve škole, poskytuje škola dotčeným
žákům vzdělávání distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků
vzdělávání přizpůsobí škola podmínkám žáka.
13. K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění je škola povinna zajistit oddělení žáka, který
vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních žáků (Dle § 7 Zákona o ochraně zdraví
258/2000 Sb.).
III. Práva žáků
Žák má právo:
1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu hodin.
2. Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se týkají výuky, přiměřenou formou
neodporující zásadám slušnosti. Jeho názorům musí být dána náležitá váha. Žák má právo sdělit svůj
názor třídnímu učiteli, vyučujícím, výchovné poradkyni či řediteli školy.
3. Na zabezpečení přístupu k informacím, které podporují duchovní, morální a sociální rozvoj.
4. Na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku.
5. Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně
patologickými jevy.
6. Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy.
7. Na život a práci ve zdravém životním prostředí
8. Na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a
psychotropními látkami.
9. Na užívání zařízení, pomůcek a učebnic v souvislosti s výukou (dle pokynů vyučujících).

IV. Povinnosti žáků
1. Žák je povinen dodržovat zásady slušného chování, dbát pokynů všech zaměstnanců školy,
svědomitě se připravovat na vyučování a dodržovat vnitřní řád školy.
2. Žáci dodržují pravidla hygieny, bezpečnosti a slušného chování ve škole i mimo ni.
3. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činností
organizovaných školou. Účast na vyučování volitelných a nepovinných předmětů a ve školní družině
je pro zařazené žáky povinná.
4. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních
dnů od počátku nepřítomnosti žáka. (§50, školský zákon 561/2004)
5. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zástupce žáka osobně
nebo písemně o uvolnění na 1 den třídního učitele, na více dnů ředitele školy.
6. V odůvodněných případech si může škola vyžádat od lékaře potvrzení o nepřítomnosti žáka.
7. Ze školní družiny může být žák uvolněn pouze na písemnou žádost.
8. Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují nevhodně průběh vyučovacích hodin. O přestávkách
dodržují pravidla slušného chování a bezpečnosti. Do jiných učeben přecházejí ukázněně 5 minut
před zahájením výuky.
9. Do školy nesmí žáci nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní
výchovu. Žáci dbají na dostatečné zabezpečení svých věcí. Ztrátu osobní věci žák ihned hlásí
vyučujícímu, na pozdější oznámení nelze brát zřetel.
10. Žák je povinen zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržovat své místo, třídu i ostatní
školní prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením. Za škodu na majetku školy,
kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada.
11. Žák je povinen chránit zdraví své i svých spolužáků. Každý úraz, poranění či nehodu, která se stane
v době vyučování a při činnosti organizované školou, musí žák okamžitě hlásit, nejpozději před
odchodem domů.
12. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, sedět na radiátorech, chodit po budově ve
znečištěné obuvi, odkládat aktovky po chodbách, znečišťovat budovu a okolí, otvírat v nepřítomnosti
vyučujícího okno.
13. Při výuce v tělocvičně, na školním pozemku a v odborných učebnách se žáci řídí jejich vnitřním
řádem.
14. Žák školy pomáhá slabším a postiženým spolužákům. Ubližování mladším a slabším spolužákům a
jejich ponižování se trestá podle závažnosti přestupku pohovorem s rodiči nebo sníženou známkou
z chování.
15. Pokud je ve škole nařízen distanční způsob vzdělávání, jsou žáci povinni se tímto způsobem
vzdělávat. (§ 184 Školský zákon 561/2004 Sb.).
V. Rodiče žáků
1. Rodiče mají právo informovat se na chování a prospěch u vyučujících na třídních schůzkách nebo po
předchozí domluvě v jinou dobu. Není dovoleno narušovat v této souvislosti vyučování.
2. Rodiče mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících nebo u ředitele školy.
Rodiče jsou povinni omlouvat své dítě – viz IV. – 5. - 7.
3. Rodiče žáků souhlasí s fotografováním svých dětí při akcích pořádaných školou a se zveřejňováním
těchto fotografií na webových stránkách školy, ve výroční zprávě školy a při prezentacích.
Schváleno na pedagogické radě dne 24. 8. 2020.
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