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1. Práva a povinnosti žáka
Žák má právo:











na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu
na odpočinek a volný čas
na zabezpečení přístupu k informacím, které podporují jeho duchovní, morální a sociální
rozvoj
na ochranu před informacemi, které škodí jeho vývoji
na vyjádření vlastního názoru (názor musí vyjadřovat formou, která neodporuje zásadám
slušnosti a dobrého občanského soužití)
na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně
patologickými jevy (sexuální zneužívání, kontakt s narkotiky a psychotropními látkami
apod.)
na poskytnutí pomoci v nesnázích (týká se jak osvojování učiva, tak ostatních problémů)
na zvláštní péči v odůvodněných případech (onemocnění, zdravotní postižení,
mimořádné schopnosti)
na život a práci ve zdravém životním prostředí
svá práva žák uplatňuje prostřednictvím učitelů a ředitelky školy

Povinnosti žáka:





žák je odpovědný za svoje studijní výsledky a chování
žák se aktivně účastní vyučování a nenarušuje průběh vyučovacích hodin
žák chrání zdraví své i zdraví svých spolužáků a pracovníků školy (viz „ Zvláštní poučení“)
žák dodržuje pravidla bezpečnosti a hygieny ve škole i mimo školu
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žák dodržuje zásady slušného chování a dobrého občanského soužití ve škole i mimo
školu (zdraví učitele, zaměstnance školy a jiné dospělé pozdravem „ Dobrý den“; v jídelně
dodržuje pravidla stolování)
žák školy pomáhá slabším a postiženým spolužákům, spoluobčanům
do školy žák nosí pouze věci potřebné k cestě do a ze školy a k vyučování (mezi tyto věci
nepatří např. šperky apod.)
do školy žák vstupuje a ze školy odchází určeným vchodem
po vstupu do školy se žák přezouvá v šatně do zdravotně vhodných přezůvek; při
odchodu ze školy ukládá přezůvky na určené místo
žák nenechává peníze ani jiné cennosti v odloženém oděvu v šatně
o přestávkách a v době vyučování žák neopouští školu bez souhlasu učitele
o polední přestávce žák nepobývá bez dohledu ve školní budově; Toto je umožněno po
dohodě pod dohledem učitele
do tělocvičny žák vstupuje po přezutí do vhodné sportovní obuvi
do tělocvičny odchází žák koncem přestávky pouze pod vedením učitele nebo vedoucího
kroužku
do sborovny, kanceláře, ředitelny a jiných provozních prostor žák vstupuje pouze na
vyzvání učitele či zaměstnance školy
žáci přechází z jedné učebny do druhé samostatně, řídí se povely dohledu vyučujícího na
chodbách školy
žák se dostaví včas na místo určené učitelem v případě, že vyučování začíná mimo
budovu školy
v jídelně se žák řídí pokyny dohlížejících učitelů a pracovníků jídelny
žák, který do školy dojíždí na jízdním kole, své kolo uloží na určeném místě a zajistí jej
proti zcizení zamknutím pevným zámkem
pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě tuto skutečnost ohlásí vyučujícímu
a třídnímu učiteli
žák je povinen zúčastnit se výuky podle rozvrhu hodin; na vyučovací hodiny přichází včas,
před jejich začátkem si připraví potřebné pomůcky
při účasti na akcích, které organizuje škola, žák dodržuje ustanovení školního řádu a řídí
se organizačními pokyny učitele
ve škole platí úplný zákaz používání mobilních telefonů a tabletů žáky.
Zákaz platí po celou dobu, kdy žák vstoupí do školní budovy, tedy i o přestávkách, až do
chvíle, kdy školu opouští. Mobil bude vypnutý a uschován v tašce. Zákaz se vztahuje i na
přesuny v rámci vyučování (např. přesun na TV apod.) i na pobyt ve školní jídelně, školní
družině a při všech školních akcích.
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2. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků













žáci jsou povinni dbát na svoji hygienu, zvláště pak před jídlem, po použití WC a po
takových činnostech, kdy dochází k nadměrnému znečištění. Při dodržování hygienických
zásad jsou povinni plnit všechny příkazy a nařízení všech pracovníků školy.
žáci jsou povinni pohybovat se v budově školy přezuti. Pro přezutí používají takovou
obuv, která umožňuje bezpečný pohyb, je čistá, splňuje základní zásady hygieny nohou
a neznečišťuje a nepoškozuje vybavení a prostory školy. Stejné zásady platí i pro obuv
na tělesnou výchovu. Na tento předmět musí mít žáci zvlášť obuv do tělocvičny a zvlášť
pro cvičení venku. Obuv určenou pro tělesnou výchovu nesmí žáci používat jako
přezůvky.
všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví svoje ani
svých spolužáků či jiných osob.
každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě,
na hřišti nebo při akcích pořádaných školou (kurzy, výcviky, výlety, exkurze, …), jsou žáci
povinni ihned hlásit vyučujícímu dané hodiny nebo pracovníkovi, který nad nimi
vykonává dohled, popř. svému třídnímu učiteli.
žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a zařízením bez
dohledu pedagogického pracovníka.
při přecházení žáků na místa vyučování nebo při akcích pořádaných školou mimo budovu
školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před
takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné
zájezdy tříd, lyžařské kurzy, turistická soustředění platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se
kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují
vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků zařízení. O každém
mimořádném poučení žáků o bezpečnosti provede vyučující zápis do třídní knihy.
Na těchto akcích platí příslušná ustanovení školního řádu.
při výuce v tělocvičně, na pozemcích a v ostatních odborných učebnách, ve kterých je
instalováno speciální vybavení, dodržují žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tuto
učebnu dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s
nimi seznámit všechny žáky při první vyučovací hodině. O poučení žáků provede učitel
záznam do třídní knihy. Řády odborných učeben tvoří přílohu vnitřního školního řádu.
Učitel je povinen neprodleně seznámit s bezpečnostními předpisy i každého nově
příchozího žáka. Správce odborné učebny je povinen vyvěsit v učebně „Vnitřní řád
odborné učebny“,
do školy žák nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo
ohrožovat mravní výchovu žáků. V prostorách školy a v jejich bezprostřední blízkosti je
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zakázáno používání otevřeného ohně. Je nepřípustné přinášet do areálu školy zbraně
všeho druhu a jejich napodobeniny včetně vzduchových a plynových pistolí a dále
veškeré výbušné předměty, injekční stříkačky, zápalky, zapalovače a nože.
užívání drog, jejich nošení, držení, popř. distribuce, stejně jako kouření a pití
alkoholických nápojů je v areálu školy a na všech akcích školy přísně zakázáno.
žákům není dovoleno se v době mimo vyučování zdržovat v prostorách školy bez dohledu
dospělé osoby.

3. Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami
 žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou, je při tom
povinen řídit se pokyny učitelů a jiných oprávněných osob
 žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení třídy
a školy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou
 škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti je žák nebo jeho
zákonný zástupce povinen uhradit

4. Vnitřní režim školy






škola je otevřena pro vstup žáků od 7,10 hod.
žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, opustí školu ihned po skončení vyučování
žáci, kteří mají odpolední vyučování nebo některou zájmovou činnost, mohou vstoupit do
budovy 20 minut před začátkem vyučování; po jeho skončení ihned opouští školu
žáci tráví hlavní přestávku ve venkovním prostoru školy, pokud jsou k tomu vhodné
podmínky. Zde se řídí pokyny učitele, který koná nad žáky dohled.
žákům je umožněn vstup do školy a pobyt v ní i o přestávce mezi dopoledním
a odpoledním vyučování (nepříznivé počasí, rekonvalescence,…). Pobyt ve škole probíhá
pod dohledem učitele.
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5. Zákonní zástupci žáka







zákonní zástupci žáka mají právo informovat se na chování a prospěch svého dítěte
u vyučujících a třídních učitelů v dohodnutém termínu; není dovoleno narušovat v této
souvislosti vyučování
zákonní zástupci žáka mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy
u vyučujícího nebo u ředitelky školy
předem známou nepřítomnost žáka omlouvají zákonní zástupci před jejím započetím;
v odůvodněných případech a na základě písemné žádosti zákonných zástupců škola
uvolní žáka se souhlasem třídního učitele
nepřítomnost nepředvídanou (ze zdravotních a jiných závažných důvodů) omlouvají
zákonní zástupci neprodleně – telefonicky, SMS, e-mailem; důvody nepřítomnosti
omlouvají do tří dnů od začátku nepřítomnosti písemně do žákovské knížky
zákonný zástupce žáka je zodpovědný za jeho chování nejen ve škole, ale i při exkurzích,
výletech a dalších školních akcích

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků



hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí platnými předpisy a vnitřním klasifikačním
řádem
vnitřní klasifikační řád je nedílnou součástí školního řádu jako jeho příloha

7. Zvláštní poučení



v souladu se zákonem je nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, stejně
jako pití alkoholických nápojů a kouření žáků školy zakázáno
v souladu se zákonem a v návaznosti na práva žáků učitelé sledují chování nezletilých
i mimo dobu vyučování a případné nedostatky projednají se zákonnými zástupci

Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne
Školní řád byl projednán a schválen školskou radou dne:
Platnost školního řádu od:

23. 01. 2019
24. 01. 2019
04. 02. 2019

Mgr. Jana Kočová, ředitelka školy
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