MALÝ ŠKOLNÍ ŘÁD
I. DOBRÁ PRAVIDLA NAŠÍ ŠKOLY
Chováme se k sobě slušně a ohleduplně.
Když se potkáme, pozdravíme se.
Když něco potřebujeme, požádáme o to.
Když něco dostaneme, poděkujeme.
II. PRAVIDLA BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ
1. Pečlivě zamykej svou školní skříňku, nepoškozuj ji a starej se o ni.
2. Nikomu neubližuj, buď opatrný/á a obezřetný/á. Dávej na sebe pozor.
3. Když někdo ublíží tobě a nevíš si s tím rady, řekni to někomu z učitelů.
4. Když někdo ubližuje někomu jinému, řekni to také někomu z učitelů, abys spolužákovi pomohl/a.
5. Každý úraz, který je potřeba ošetřit, ohlas učiteli, a to ihned. Když s tím, že se ti něco ve škole stalo, přijdeš
druhý den, nepůsobí to příliš důvěryhodně.
8. Ve škole a na školních akcích nehraj žádné hazardní hry ani hry o peníze nebo cennosti.
9. Ve škole je zakázáno kouřit, pít alkohol a užívat jakékoliv zakázané návykové látky, a to všude – venku i uvnitř a
na všech školních akcích. Cigarety, alkohol a drogy do školy vůbec nenos.
10. Do školy nenos žádnou pyrotechniku, střelivo ani zbraně. Je to nebezpečné pro tebe i pro ostatní.
11. Ve škole nemanipuluj s elektrickými zásuvkami, nic nezapaluj a nezapojuj žádné elektrické spotřebiče.
12. Když přijedeš do školy na kole, musíš ho dobře zabezpečit. Kdyby se ztratilo nebo poškodilo, škola ti škodu
neuhradí.
13. Do školy nenos větší množství peněz ani žádné klenoty a cennosti. K ničemu je nebudeš potřebovat, jen
riskuješ jejich ztrátu a budeš pak zbytečně zklamaný/á. Když je přinést musíš, odevzdej je co nejdříve třídnímu
učiteli, zamkni si je do skříňky, případně je měj stále u sebe a pod kontrolou.
14. Při přecházení silnice a pohybu po městě buď opatrný/á a připomeň si pravidla silničního provozu.
15. Dávej si pozor na své věci a zacházej s nimi šetrně. K cizím věcem se chovej ohleduplně a nic nenič.
16. Se všemi školními věcmi (učebnice, vybavení, lavice) zacházej šetrně a přátelsky. Když něco rozbiješ, ohlas to
a oprav nebo nahraď.
17. Udržuj pořádek a čistotu kolem sebe i v celé škole.
Počítej s tím, že když budeš něco ničit nebo někomu ubližovat nebo se chovat nebezpečně, a to i přesto, že jsi
věděl/a, že to dělat nemáš, budeš potrestán/a. Když způsobíš nějakou škodu, nahradíš ji. Podrobnosti jsou uvedené
ve Velkém školním řádu.

III. ŽÁCI, ŽÁKYNĚ A ŠKOLA
VZDĚLÁVÁNÍ
1. Ve škole využij všechny možnosti ke svému vzdělávání. Využij pomoci učitelů a učitelek, všech pomůcek, knih
a kroužků.
2. Když se ti cokoliv nezdá nebo nelíbí, řekni to svým učitelům. Budou ti naslouchat.
3. Když tě něco trápí, svěř se svému třídnímu učiteli nebo výchovnému poradci, metodikovi prevence nebo
školnímu psychologovi.
4. Ve škole pracují třídní samosprávy a rada žáků, volby jsou vždycky na začátku školního roku. Volit do nich a být
do nich zvolen/a, může každý žák/žákyně. Zvolení žáci zastupují ostatní při jednáních s ředitelem školy.
5. Jestliže jsi pověřený/á žákovskou službou, dělej tu činnost svědomitě a pořádně a zeptej se učitele, co přesně
od tebe potřebuje.

DOCHÁZKA
1. Do školy choď včas – podle svého rozvrhu hodin, buď připravený/á a odpočatý/á. Nos si pomůcky a vypracované
úkoly.
2. Do školy můžeš přijít již 20 minut před začátkem vyučování a můžeš v ní být i o polední přestávce.
3. Po příchodu do školy se přezuj a odlož si svrchní oblečení v šatně.
4. Do kroužků a nepovinných předmětů, do kterých ses přihlásil/a, chodit musíš.
5. Odcházet ze školy během vyučování nebo přestávek NIKDY NESMÍŠ sám/sama.
6. V systému Edookit můžeš kdykoli najít všechno, co se tě v souvislosti se školou týká.
6. Pokud máš papírovou žákovskou knížku, nos si ji každý den a postarej se o to, abys v ní měl/a vždy všechny
zápisy. Když žákovskou knížku ztratíš, kup si v kanceláři novou a nechej si dopsat známky.
7. Dobře si přečti celý školní řád a řiď se jím.

PŘI VYUČOVÁNÍ
1. Při vyučování se uč a nedělej nic, co by výuku narušovalo nebo rušilo ostatní.
2. Mobilní telefon a jakákoliv záznamová zařízení a další přístroje se ve škole ani na školních akcích nesmí používat.
3. Začátek hodiny poznáš podle zvonění, konec podle učitele.
4. V průběhu hodiny nikam neodcházej, pokud je to nutné, domluv se s učitelem.
5. Každá odborná učebna má svůj řád, pročti si ho a řiď se podle něj.
O PŘESTÁVCE
1. Odpočiň si, najez se, relaxuj.
2. Připrav si věci na další hodinu a přesuň se do učebny, do které je to třeba.
3. O malé přestávce se zdržuj ve třídě.
4. Neotvírej okna, nesedej na parapety, do otevřených oken nelez, nevykláněj se z nich, nikam nevylézej a nic
z oken nevyhazuj.
5. Chovej se ohleduplně.
V JÍDELNĚ
Do jídelny choď v klidu, nikam se nehrň. Chovej se tam jako v restauraci. Když budeš opakovaně obtěžovat ostatní
hosty, můžeš být z jídelny vyloučen.
ŠKOLNÍ AKCE
Vyučování neprobíhá jen ve škole. Občas s učiteli a třídou vyrazíte někam ven. Školní řád a všechna školní pravidla
platí i v těchto případech. Před každou takovou akcí tě učitel upozorní na možná rizika a domluví s celou třídou
pravidla chování.
Každá taková akce je součástí vyučování, takže tvoje práce při ní je součástí hodnocení. Vypracovávej proto
všechny pracovní listy nebo záznamy a protokoly pečlivě.
1. Na smluveném místě buď vždy včas a nevzdaluj se od skupiny.
2. O zapůjčené vybavení a pomůcky se dobře starej. Jestliže je poškodíš nebo ztratíš, uhradíš vzniklou škodu.
3. Měj u sebe vždy průkaz zdravotní pojišťovny.
4. Pořádek udržuj i v pokoji nebo v chatce. Bez domluvy s učitelem ubytovací zařízení neopouštěj.
5. Jestliže se ti stal úraz nebo se necítíš dobře, oznam to ihned učiteli.
6. Po celou dobu se chovej ke všem slušně a zdvořile.
7. Když jdeš se školou na nějakou kulturní akci, vhodně se při té příležitosti oblékni, nepoužívej mobilní telefon a
nijak neruš.
8. Na pravidlech používání záznamových zařízení, případně mobilních telefonů se domluv dopředu s učitelem.

Počítej s tím, že když se budeš na školní akci chovat hrubě, nebezpečně, nespolehlivě a budeš svým chováním
obtěžovat ostatní, přijedou si pro tebe rodiče a pojedeš domů. Budeš místo mimoškolní akce chodit běžně do školy
s jinou třídou.
IV. ODMĚNY A TRESTY
Když se budeš chovat nějak výjimečně, můžeš být školou odměněn nebo potrestán i jinak, než je obvyklé
v každodenním školním životě.
Když se budeš chovat výjimečně dobře, můžeš dostat:
1. Ústní pochvalu od třídního nebo zástupce ředitele nebo od ředitele
2. Písemnou pochvalu od těch samých lidí, kterou současně škola pošle k nahlédnutí i tvým rodičům
3. Věcnou odměnu od ředitele
Když se budeš chovat výjimečně špatně, můžeš dostat:
1. Napomenutí třídního učitele
2. Důtku třídního učitele
3. Důtku ředitele školy
O všech trestech bude škola informovat i tvé rodiče.
Podrobná pravidla pro udělování odměn a trestů jsou součástí Velkého školního řádu (oddíl VI. od strany 11)
MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ
Když se budeš chovat výjimečně špatně při vyučování nebo na mimoškolní akci, musí se k tobě chovat mimořádně
i učitelé. Bude to znamenat, že se budeš dále učit, ale ne společně s ostatními dětmi, protože se chováš
nebezpečně a nepřijatelně.
Individuální výuka
Nebudeš se po zbytek hodiny učit společně s ostatními, ale budeš se učit sám/sama. Kdo z učitelů na tebe bude
dohlížet, určí vedení školy.
Individuální výuka po dobu mimoškolní akce
Protože se nemůžeš z důvodu svého dlouhodobého rizikového chování vzdělávat s ostatními mimo školní budovu,
zůstaneš ve škole a budeš se učit jako tví spolužáci, ale v budově školy a v jiné třídě.

RODIČE A ŠKOLA
INFORMACE A NÁVŠTĚVY VE ŠKOLE
Všechny potřebné informace najdete v Edookitu, případně v žákovské knížce. Pro učitele je důležité vědět, že
k vám informace dorazily, proto Edookit (žákovskou knížku) pravidelně kontrolujte a potvrzujte.
K získávání informací využijte také třídních schůzek nebo osobní schůzky s učitelem/učitelkou, kterou si dopředu
domluvte telefonicky.
Také škola od vás potřebuje nějaké informace a vy jí je poskytujete na základě školského zákona. Jedná se o osobní
údaje dítěte i vaše, ale také o důležité údaje o zdravotním stavu dítěte a jeho specifických potřebách a obtížích,
aby mohlo být vzděláváno tak, jak potřebuje.
Všechny osobní údaje škola sbírá i zpracovává na základě zákona a v souladu se zákonem.
Jestliže se ve škole stane něco závažného, co souvisí s vaším dítětem, pozveme vás do školy k osobnímu jednání a
očekáváme, že se dostavíte.

Jestliže máte zájem o návštěvu školy vy, řiďte se rozvrhem hodin, respektujte provozní řád školy a jednejte s učiteli
korektně. Návštěvu si dopředu telefonicky domluvte, předejdete zbytečnému čekání.
V případě potřeby se obraťte na třídního učitele nebo učitele, který vaše dítě učí. Ve škole pracují i odborní poradci
– výchovný a profesní poradce, metodik prevence, speciální pedagog a školní psycholog.
DOCHÁZKA
Zajistěte, aby dítě docházelo do školy připravené a včas.
Dítě nemůže v průběhu vyučování nebo přestávek odcházet ze školy samo. Je nutné, aby si ho vyzvedla dospělá
osoba. V případě žáků 8. a 9. ročníku je samostatný odchod možný na základě vaší písemné žádosti.
Když se dítě nedostaví, informujte školu bez prodlení o důvodech nepřítomnosti a o tom, jak dlouho bude
nepřítomnost trvat. Jestliže o ní dopředu víte, požádejte školu o uvolnění. V případě jednodenní absence
prostřednictvím třídního učitele, v případě delší nepřítomnosti prostřednictvím ředitele školy.
V případě nemoci dítěte informujte školu pomocí Edookitu nebo zatelefonujte, případně přijďte dítě omluvit
osobně, a to nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti. Vše pak omluvte v Edookitu
(případě zapište do žákovské knížky a zajistěte, aby ji dítě v den svého návratu mělo s sebou ve škole a předložilo
ji třídnímu učiteli).
Při časté absenci ve škole, která vede k tomu, že dítě zameškává učivo a obtížně navazuje vztahy s dalšími dětmi,
bude škola vyžadovat doložení nepřítomnosti ze zdravotních důvodů, a to potvrzením ošetřujícího lékaře.
Pravidla pro uvolňování žáků z tělesné výchovy a omlouvání žáků pro tělesnou výchovu jsou v příloze číslo 5
Velkého školního řádu.

ŠKOLNÍ AKCE
Škola pořádá vzdělávací akce i mimo školní budovu. Jestliže tato vzdělávací akce trvá více než jeden den, potom
musí být dítě vybaveno:
1. Vaším souhlasem s jeho účastí na takové akci
3. Průkazem zdravotní pojišťovny (nebo jeho kopií)
4. Potvrzením o bezinfekčnosti, které není starší než 3 dny od odjezdu
5. Potvrzením o zdravotní způsobilosti k absolvování akce, které není starší než jeden rok (platí pouze pro akce
nad 3 dny trvání (tedy od čtvrtého dne))
6. Potvrzením o seřízení vázání nebo jízdního kola (platí pro příslušné sportovní kurzy)
V případě, že se vaše dítě v průběhu školního roku chová opakovaně nebo dlouhodobě nebezpečně, nerespektuje
pokyny učitelů a vytváří tak rizika pro sebe i pro ostatní, mimoškolní akce se nezúčastní a bude vzděláváno se
stejnými cíli, ale jinými nástroji. Bude vzděláváno ve školní budově. O použití tohoto opatření nebo hrozbě použití
tohoto opatření budete vždy včas prokazatelným způsobem informováni.
V případě, že se vaše dítě bude na školní pobytové akci chovat hrubě, nebezpečně, nezvladatelně nebo závažným
způsobem poruší školní řád, bude z akce okamžitě vyloučeno a budete vyzváni, abyste zajistili na vlastní náklady
jeho odvoz. Následující den jde dítě do školy.
V případě úmyslného vzniku škody na majetku třetí osoby (ubytovací zařízení) uhradíte takto vzniklou škodu
v plném rozsahu.

Podrobnosti ke školním akcím jsou přílohou číslo 4 Velkého školního řádu.
ŠKOLSKÁ RADA
Máte možnost spoluvytvářet školní pravidla a podílet se na chodu a správě školy prostřednictvím vašich volených
zástupců do Školské rady. Volit a být volen může každý, kdo je zákonným zástupcem žáka/žákyně školy.

