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Vnitřní předpis č. 2

č.j. SZŠ/189/2017

Školní řád (dle Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění)
Práva žáků:
každému žáku náleží:
- vzdělávání a rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností
- informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
- právo dítěte na svobodu svědomí, myšlení a náboženství podléhající vhodné orientaci ze strany
rodičů a omezení zákonem
- právo přicházet s nápady, podněty a návrhy, které se týkají činnosti školy nebo třídy, a to buď
přímo k třídnímu učiteli, nebo ředitelce školy
- právo kdykoliv se obrátit na pedagogického pracovníka školy s žádostí o pomoc, radu či informaci
- ochrana před jakoukoliv formou diskriminace
- právo dítěte vyjádřit názor a požadavek, aby byl vzat do úvahy ve všech záležitostech týkajících
se dítěte, uplatněný u učitelů nebo ředitelky školy
- ochrana před jakýmkoliv tělesným a duševním násilím, urážením či zneužíváním
- vedení žáků k sebereflexi a umění sebehodnocení
- speciální péče a podpůrná opatření, vzdělání a výcvik takovým způsobem, aby dosáhl co největší
soběstačnosti a mohl se aktivně vřadit do společnosti
- právo na využívání všech zařízení a služeb školy, které jsou žákům určeny
Povinnosti žáků:
-

-

-

žáci jsou povinni řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat
žáci jsou povinni účastnit se výuky podle rozvrhu hodin, na vyučovací hodiny přicházet včas, aby
si připravili potřebné pomůcky před jejich začátkem
žáci jsou povinni dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s
nimiž byli seznámeni
písemnou žádost o uvolnění z vyučování musí žák/zákonný zástupce předložit předem; žáka
uvolňuje z jedné vyučovací hodiny v odůvodněných případech vyučující, na den třídní učitel a na
více dnů ředitel
žáci ve škole dodržují zásady kulturního chování
mimo školu se žáci chovají a jednají tak, jak se mezi sebou chovají slušní lidé; při účasti na
akcích, které organizuje škola, žáci dodržují ustanovení školního řádu a dbají poučení třídního
učitele
žáci ohlásí jakékoli poranění nebo úraz vyučujícímu, uložení prostředků první pomoci (lékárniček):
sborovna, kuchyňka, pracovní dílna a prostřední třída v kulturním klubu.

Zákonní zástupci (rodiče) žáků:
-

mají právo informovat se na chování a prospěch svého dítěte u vyučujících a třídních učitelů
mají právo se vyjadřovat ke všem výukovým a vzdělávacím aspektům působení školy, jejich
povinností je uplatňovat toto právo občansky slušným způsobem
mají právo na vypracování individuálního vzdělávacího plánu pro své dítě
mají právo volit a být volen do školské rady
mají povinnost zajistit, aby žáci docházeli řádně do školy
mají povinnost na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek
týkajících se vzdělávání žáka.
mají povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
v případě nutnosti podávání léků v době pobytu ve škole rodiče mají povinnost písemně požádat
ředitele o povolení a doložit lékařské doporučení ohledně způsobu podávání léků.
mají povinnost oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo
bezpečnost žáka a změny v těchto údajích

-

-

jejich povinností je spolupracovat se školou, stanovit po dohodě s třídním učitelem způsob a
častost vzájemného kontaktu (účast na třídních schůzkách, písemný kontakt apod.
mají povinnost dbát na pravidelnou a včasnou docházku dítěte do školy, o nepřítomnosti žáka
informovat školu nejdéle do dvou dnů, omlouvat veškerou jeho nepřítomnost; zákonný zástupce
prokáže nepřítomnost žáka lékařským potvrzením, v odůvodněných případech písemné vyjádření
zákonného zástupce
omluvit žáka rodiče mohou také telefonicky
v případech opakované neomluvené absence, bude škola spolupracovat s orgánem sociálně –
právní ochrany dětí

Pravidla vzájemných vztahů žáků se zaměstnanci školy:
- dodržují zásady vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti
- v případě nevhodného chování žáka namířeného vůči pracovníkům školy (hrubé slovní nadávky,
úmyslný fyzický útok) jsou stanoveny sankce: napomenutí nebo důtka tř. učitele, ředitelská důtka,
snížená známka z klasifikace chování.
Organizační řád:
-

-

budova školy se otevírá v 6.00 hod, pro žáky je určen zadní vchod ze dvora, dozor nad žáky do
otevření školní družiny zajišťuje ředitelkou pověřený provozní zaměstnanec
začátek vyučování je v 7.55 hod
odchod žáků ze školní družiny do tříd je v 7.40 hod, dozor nad nimi přebírají třídní učitelé
od 8:00 hod je budova uzamčena, v suterénu budovy se během vyučování pohybuje provozní
zaměstnanec
pravidla dohledu nepedagogických pracovníků nad žáky jsou podrobně zpracována ve vnitřní
směrnici č. 25, č.j. SZŠ/61/2015, ze dne 9. 4. 2015
u předního vchodu do budovy, který je určen pro klienty SPC a veřejnost, je instalována kamera
bez záznamu. Snímá prostor v rozsahu cca 3,5 m2 před vchodem do budovy, obraz je viditelný na
monitorech v ředitelně, sborovně, družině a SPC
za odchod žáků a pořádek ve třídě po poslední vyučovací hodině odpovídá vyučující, který žáky
odvede do šatny
žáci odcházející do školní družiny musí být vychovatelce předáni vyučujícím
dozor učitelů začíná ráno v 7.40 hod a deset minut před zahájením odpoledního vyučování
v hlavní školní budově i dislokovaném pracovišti zajišťují dozor nad žáky třídní učitelé a další
pedagogičtí pracovníci
cenné věci (šperky, telefony apod.) a peníze si mohou žáci, po domluvě s ředitelkou školy nebo
jejím zástupcem, uložit v ředitelně na místě k tomuto účelu určeném
v pokynu ředitele školy, ze dne 30. 12. 2010, jsou nastavena pravidla a postupy v případě konání
výletů, exkurzí a škol v přírodě

Hygienická opatření, bezpečnost a ochrana zdraví:
-

-

žáci dbají ve škole i mimo školu pravidel hygieny a bezpečnosti
žáci se přezouvají do domácí obuvi v šatně, přezůvky je nutno podepsat a uložit do určené
přihrádky
na tělesnou výchovu se žáci převlékají do cvičebních úborů, přezouvají se do vhodné obuvi
do sportovního areálu se žáci přemísťují po trase: ulice Rubešova, Tyršova, Palackého náměstí,
ulice Tylova, Československé armády
do plaveckého bazénu se žáci přemísťují po trase: ulice Rubešova, Smila Flašky, Smetanova,
Školní
na práci na školním pozemku a v pracovních dílnách se žáci převlékají do pracovních oděvů
žáci jsou poučeni na začátku roku a dále každé čtvrtletí o bezpečnosti a ochraně zdraví, o
nebezpečnosti návykových látek, současně s poučením dbá každý učitel o následné pochopení
sdělovaných informací
v celém areálu školy platí zákaz kouření a zákaz kouření elektronických cigaret
chování žáků:
do školy je zakázáno nosit alkohol, tabákové výrobky a ostatní omamné a psychotropní látky,
jejich užívání je pro žáky nepřípustné
do školy je zakázáno nosit předměty nesouvisející s výukou (např. zbraně, výbušniny, chemikálie
apod.)
vyučování nesmí být rušeno používáním mobilních telefonů žáků

-

-

krádeže jsou protiprávním jednáním, jakmile škola zjistí takovéto jednání, bude tuto skutečnost
hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému zástupci),
aby se na tyto orgány obrátil
za přestupky spojené s vnášením zbraní, výbušnin, chemikálií, návykových látek a jejich
užíváním, stejně tak i za krádeže, jsou stanoveny následující sankce: oznámení přestupku
zákonným zástupcům, udělení důtky třídního učitele, ředitelské důtky a snížené známky
z chování, oznámení příslušnému sociálnímu odboru (kurátorovi), oznámení orgánům činných
v trestním řízení

Přestávky
-

-

o přestávkách žáci zůstávají pod pedagogickým dohledem a dodržují pravidla ohleduplného
chování
polední přestávka – škola zajišťuje pobyt žáků v budově školy v době polední přestávky. K tomuto
účelu jsou v zimním období a v případě nepříznivého počasí využívány volné třídy a odborné
učebny, v letním období školní zahrada a sportovní areál. Dozor vykonává službu konající učitel,
asistent pedagoga, nebo ředitelem pověřený zaměstnanec
žáci se nesmí vzdalovat o přestávkách a v době vyučování z budovy školy

Stravování
-

žáci se stravují v jídelně Gymnázia Suverénního řádu Maltézských rytířů ve Skutči; obědy musí
být zaplaceny předem dle rozpisu
do jídelny se žáci přemísťují po trase: ulice Rubešova, Zvěřinova, V. Nováka.
dozor nad žáky v jídelně zajišťují vychovatelky školní družiny
uvnitř jídelny dodržují žáci pravidla správného stolování a chování

Zacházení se školním majetkem
-

žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou; je přitom 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,
také ty, které mu byly svěřeny do užívání
za škodu na majetku, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována
odpovídající náhrada

Školní řád a jeho příloha, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, byly projednány a
schváleny na pedagogické radě dne 29. 8. 2017 a všichni přítomní byli poučeni o tom, že žáky a
rodiče se školním řádem seznámí a budou klást důraz na pochopení jeho smyslu.
Platnost a účinnost od 1. 9. 2017.

……………………………………
ředitelka školy: Mgr. Bc. Eva Rybenská

