Příloha č. 5

Výpis ze Školního řádu, č.j. 262/2005

1. Žák má právo na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu hodin, odpočinek a volný čas, zabezpečení přístupu k informacím, ochranu před
informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji, na vyjádření vlastního názoru ve věcech, které se ho týkají. Svůj názor žák musí
vyjadřovat přiměřenou formou a slušně. Má právo na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením a jinými
sociálně patologickými jevy, na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích. Může požádat vyučujícího o pomoc v případě, že
učivu nerozuměl nebo potřebuje doplnit své znalosti.
2. Před vyučováním čekají žáci před budovou. Vchod do budovy a zádveří zůstávají průchozí.
3. Žáci přicházejí do školy tak, aby ve třídě byli nejpozději 5 minut před zahájením vyučování.
4. Žáci se přezují do domácí obuvi, oděv a obuv odloží v šatně a odcházejí do tříd.
5. Začíná-li žákům vyučování jinou než 1. vyučovací hodinu, vcházejí do budovy se zazvoněním na přestávku. Při příchodu do třídy zasedne
žák na své místo a připraví se na vyučování. Po zvonění sedí všichni žáci v lavicích.
6. Žák zdraví všechny dospělé osoby v budově hlasitě a zřetelně "Dobrý den". Ve třídě zdraví povstáním při příchodu dospělé osoby, při
zahájení a ukončení každé hodiny.
7. Předměty nesouvisející s výukou a drahé věci do školy nenosí. Škola nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození těchto
předmětů. V době vyučování se nesmí používat mobilní telefony, které lze odložit do tzv. úschovny.
8. Pokud se nedostaví vyučující do pěti minut po zvonění, oznámí jeho nepřítomnost služba třídy vedení školy, resp. v kanceláři školy.
9. Služba týdne dbá na čistotu a pořádek, odpovídá za čistě umytou (utřenou) tabuli v průběhu vyučování.
10. O přestávkách se žáci mohou procházet po chodbě, je však zakázáno bez dovolení přecházet z poschodí do poschodí.
11. Žákům není dovoleno vstupovat do sborovny, kabinetů a ředitelny školy bez vyzvání.
12. Platí přísný zákaz jakkoliv manipulovat se školním zařízením, pokud není přítomen vyučující a nedá k těmto úkonům pokyn. Platí pro všechny
prostory školy - učebny, chodby, záchody atd. O přestávkách je rovněž zakázáno nešetrně zacházet s nábytkem a ostatním vybavením
místností.
13. V době mimo vyučování se žáci nesmějí zdržovat ve školní budově bez dohledu.
14. Do tělocvičny a odborných učeben nevstupují žáci bez vědomí pedagogů. Při odchodu na TV čekají ukázněně ve své třídě na příslušného
vyučujícího a řídí se jeho pokyny.
15. V průběhu všech akcí netýkajících se vyučování jsou žáci povinni vstupovat do budovy školy pouze v doprovodu vedoucího nebo učitele
a stejným způsobem školu opouštějí.
16. Úřední hodiny v kanceláři školy jsou pro žáky v době hlavní přestávky, tj. od 9.40 do 10.00 hod.
17. Žák respektuje pokyny všech vyučujících a ostatních zaměstnanců školy.
18. Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních výrazů, jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům.
19. Jakékoliv veřejné projevy intimity mezi žáky nejsou přípustné. Vyučující má právo upozornit rodiče na výstřední vzhled žáka (vlasy, nehty,
oděv, make-up, pokrývka hlavy [kšiltovka, kapuce], piercing, tetování apod.)
20. Je zakázáno ponižování, tělesné ubližování a veškeré činnosti, které by vedly k ohrožování bezpečnosti a zdraví spolužáků.
21. Žáci oslovují členy pedagogického sboru "Pane řediteli", "Paní zástupkyně", "Pane učiteli", "Paní učitelko".
22. Každé poškození nebo závady v učebně hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo školníkovi. Škodu nahradí žák, který ji způsobil. Při
ztrátě učebnic zakoupí žák nové, při poškození učebnic uhradí žák poměrnou částku předepsanou školou.
23. Nalezené věci se odevzdávají do ředitelny nebo do kanceláře školy.
24. Každá nepřítomnost žáka musí být do 3 dnů od začátku nepřítomnosti omluvena rodiči. Třídní učitel uznává pouze písemné omluvení
v žákovské knížce podepsané zákonnými zástupci žáka, omluvenka se předkládá třídnímu učiteli hned první den příchodu do školy.
V odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení o nemoci žáka či jiný doklad potvrzující důvod nepřítomnosti žáka.
25. Z vyučování uvolňuje na jednu hodinu vyučující, na jeden den třídní učitel, na více dnů ředitel školy. Uvolnění je možné pouze na
základě písemné žádosti rodičů, kterou žák předloží předem.
26. Během vyučování nesmí žák svévolně opustit školní budovu. Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů
nebo jiné pověřené dospělé osoby.
27. Po skončení vyučování se žák zdržuje ve škole po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne a odchází z budovy.
28. Žák udržuje čistotu ve všech vnitřních prostorách školy i v areálu školy.
29. Při cestě do školy i ze školy jsou žáci povinni dodržovat pravidla silničního provozu, zvláště při přecházení vozovky používat vyznačených
přechodů pro chodce. Jede-li žák do (ze) školy na jízdním kole, je povinen jít po chodníku v areálu školy pěšky vedle jízdního kola,
které uzamkne do stojanu ve vyhrazeném prostoru. Žák musí být vybaven cyklistickou přilbou.
30. Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání jakýchkoliv návykových látek ve škole i v celém areálu školy.
31. Rodiče žáků mají právo se informovat o prospěchu a chování svého dítěte u třídního učitele a ostatních vyučujících v době třídních schůzek
nebo po předchozí domluvě v dopoledních hodinách. Není dovoleno narušovat v této souvislosti vyučování.
32. Rodiče mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujícího nebo u ředitele školy.
V Ratíškovicích, dne 1. září 2016
PhDr. Mgr. Bc. Josef Hanák
ředitel školy
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