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obecná ustanovení
Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 56112004 Sb. o předškolním, zák|adnim. středním, vyšším
odborném ajiném vzdéláváni (školský zákon), v platném zněni,vydávámjako statutární orgán školý tuto
směrnici.
Pokud Ministerstvo ŠkolstvÍ,mládeže a tělovýchovy stanoví právním předpisem či mimořádným
oPatřením pravidla, která budou odlišná od pravidel tohoto školního řádu, pak ustanovení školního řádu,
které jsou s nimi v rozporu, se nepoužijí.

1.

Záci mají právo

a) na vzděláváni a školskéslužby podle školského zákonaa podle Úmluvy o právech dítěte,
b) být informováni o pruběhu a výsledcích svého vzdě|áváni,

c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků,volit a b;it do nich voleni, pracovat v nich a jejich
Prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada
jsou Povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim

odůvodnit,
d) vYjadřovat se ke vŠemrozhodnutím týkajícímse podstatných záležitosti jejich vzdéláváni, dávat
PodnětY PracovníkŮm školy, přičemž jejich vyjádřením a podnětům musi Úýt věnována pozomost
odpovídajícíjejich věku a stupni vývoje,
e) ke svým vyjádřením využivat schránky důvěry,
f) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzděláváni.

Z. Žecijsou povinni
a) se řádně vzdě|ávat,jak prezenční, tak distančníformou výuky, při ní v míře odpovídajícíokolnostem.
b) bÝt vYbaveni v případě mimořádných opatření ochrannýrni prostředky dýchacích Óest a používatje

předepsaným způsobem,
c) dodrŽovat Školnířád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdravi a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
d) Plnit pokyny pracovníkŮ školy vydané v souladu s právními předpisy a školnímřádem a řády
odborných učeben,
e) vypnout během vYuky mobilní telefony.
3. Zákonní zástupci žákůmají právo

a) na informace o pruběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,
b) vYjadřovat se ke vŠem rozhodnutím týkajícímse podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí, přičemž

jejich vyjádřením musí být věnována náležitápozornost,
c) Podat odvolání proti správnímu rozhodnutí statutárního orgánu školy v zákortné lhůtě,
d) na poradenskou pomoc školy v zá|ežitostech týkajícíchse výchovy avzdélávání jejich dítěte,
l

e)

volit

a být

voleni do školskérady.

| Štotapřijala potřebná organizační a technická opatření kzajištění souladu spožadavky naŤizeni
parlamentu a Rady EU 20161679 (dále jen ,,GDPR"). Téměř všechny osobní údaje vztal' jíci se k dětem,
ŽákŮm jsou zpracováv:iny za úČelemsplnění právní povinnosti (zejménapodle zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád v platném zněni, zákona č. 56112004 Sb., o předškolnim, zák|adním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdé|áváni (školský zákon) v platném znéni a zákona č. 49gl2OO4 Sb., o archivnictví a
spisové službě v platném znění apod.). Dále jsou některé osobní údaje zpracovávány v souladu se
Článkem 6 ,.GDPR", žt to například plnění smlouvy, oprávněný zájem správce apod. V případě, že ke
zpracováni není relevantní právní titul, obrátí se škola na zákonné zástupce s žádostí o výslovný,
svobodný, konkrétní a informovaný souhlas subjektů údajů(zpravidla v případě zpracováni fotografií a
údajůza účelempropagace školy apod.). V této souvislosti má subjekt údajůprávo na opra\u, právo na
výmaz, být zapomenrtt, právo na omezeni zptacováni, právo na přenositelnost údajů,právo vznést
námitku a v případě uděleného souhlasu jej vzit zpět. V případě požadavku na uplatnění těchto práv
kontaktuje zákonný zástupce vedení školy. Memorandum k GDPR je umístěno na webové stránce školy.
4. Zákonní zástupci žákůjsou povinni

jejich dítě docházelo řádně do školy,
b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnitprojednání závažných otázek týkajícíchse vzdělávání
dítěte podle §22 odst. 3 písm. b) školskéhozákona ě. 56l12004 Sb., v platném znění,
c) informovat školu o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o
zdravotních obtÍžíchnebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na pruběh vzdě|áváni,
předat Škole Údaje o tom, zda je dítě zdravotně postiženo, včetně údaje o druhu postižení,nebo zdravotně
a) zajistit, aby

znevýhodněno,
d) dokládat dŮvody nepřítomnosti dítěte ve vyučovánív souladu s podmínkami stanovenými školním
řádem,
e) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 školskéhozákona č. 56112004 Sb., v platném znění, které
jsou podstatnó pro pruběh vzdé|áváni nebo bezpečnost dítěte, a zmény v těchto údajích.
5. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů žákůa zákonných zástupců s

N

pracovníky školy

Žák je povinen se ve škole chovat v rámci společenských norem - dodržuje společenská pravidla
chovánÍ, vŮči dospělýrn i spolužákůmvystupuje zdvořile a ohleduplně. Vyvaruje se jakéhokoliv hrubého
slovního jednání nebo fyzických útokůvůčizaměstnancům školy nebo ostatním žákům.

D

Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo podle pokynů učitelůa účastníse

q

Žák se připravuje řádně na vyuěov

činnostíorganizovaných školou.

áni,

je povinen mít v pořádku všechny pomůcky potřebné ve

vyuČovánípodle rozwhu hodin a podle pokynů učitelů.Pokud připraven není, omlouvá se na počátku
vyrrčovací hodiny učiteli.

D) Při vyučování se žák nezabývá pro výuku zbytečn;iani činnostmi, chová se tak, aby nenarušoval
vzdéláváni. JestliŽe se žák chová při vyuěování způsobem, ktery znemožňuje nebo narušuje vzdéláváni
ostatních žákŮ,mŮže učitel nevhodně se chovajíciho žáka vyloučit zvyučovacíhodiny do doby, než se
žákukázni

s tím, že se bude pod dohledem

dále vzdě|ávat.

D Žák zacházi s učebnicemi a školnímipotřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní
prostory v čistotě a pořádku, chráni majetek školy před poškozenim.
F) Před ukončenímvyučovánížáci z bezpečnostních důvodůneopouštějí školníbudol.u bez vědomí
uČitelŮ. V době mimo vyučovánížáci zůstávají ve škole jen se svolením pracovníků školy a pod jejich
dohledem. Žáci mohou ve volné hodině mezi dopolednim a odpoledním vyučováním opustit budovu
školy pouze tehdy, pokud k tomu mají souhlas svých rodičů.
G) V jídelně se žák řídířádem školníjídelny a pokyny učitelůna dohledu. Při jídle dodržuje pravidla
kulturního stolování.
před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, má právo na vzděláni a na
svobodu myŠlenÍ,projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních
Psychohygienických p,cdmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a

ry Žák má právo na ochranu

Činnosti ve Škole.KaŽdý Úraz nebo vznik škody, k nimž došlo v souvislosti s činnostíškoly, Itlásí žákbez
zbytečnéhoodkladu pracovníkovi školy.

D ŽákneubliŽuje sobě ani ostatním. Nepodporuje nesnášenlivost, šikanu, násilí, vandalismus

a rasismus.

J) Při PoruŠeníPovinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušenížákovi uložit
tato kázeňská opatření:
a) napomenutí třídního učitele,
b) důtku třídního učitele,
c) důtku ředitele školy.
ŠkolaneProdleně oznámi uloŽení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi
a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.
K) ZvláŠtě hrubé opakované slovní a úmyslnéfyzické útoky žáka vůčizaměstnancům školy nebo
Školskéhozařizeni nebo vŮČi ostatním žákůmse považuj í za zvlášté závažnézaviněné pórušení
povinností stanovených tímto řádem.

L) DoPustÍ-li se Žák jednání podle odstavce K), oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu sociálně-

Právni ochrany dětÍ, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté,
co se o tom dozvěděl.

M) Žáknesmí ve škole provádět žádnéaudio avjdeozáznamy,
fotografie (na školních akcích pouze se svolením učitele).

stejně tak nesmí ve škole pořizovat

N) UČiteléstanoví své konzultačníhodiny pro setkání s rodiči a žáky. Tyto konzultačníhodiny jsou
zveřejněny na webové stránce školy.
6.

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

§ 22a

Práva pedagogických pracovníků
pedagogičtípracovníci mají při výkonu své pedagogické
ěinnosti právo
a) na zajiŠtěnípodmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před
fPickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany děti, žiki, studentů nebo zákonných zástupců dětí
a ŽákŮ a dalšíchosob, které jsou v přímémkontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,
b) abY nebYlo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno 'r, .orpo- s právními předpisy,
c) na vYuŽÍvání metod, forem a prostředkŮ dle vlastního uváženív sóuladu se zásadami a cíli vzdě|áváni
Při Přímé vYuČovacÍ,výchovné, speciálně-pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,
d) volit a být voleni do školskérady,
e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.
§ 22b
Povinnosti pedagogických pracovníků
Pedagogický pracovník je povinen
a) vYkonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdě|áváni,
b) chránit a respektovatpráva dítěte, žáka nebo studenta,
c) chránit bezpeČi a zdraví dítěte, žáka a studenta a před,cházet všem formám rizikového chování ve
školách a školských zaíizenich,
d) svým PřístuPem k výchově a vzdélávání vytvářet pozitivní a bezpečnéklima ve školnímprostředí a
podporovat jeho rozvoj,
e) zachovávat mlČenlivost a chranit před zneužitímosobní údaje, informace o zdravotním stavu déti, žáků
a studentŮ a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zaŤizení a školního poradenského
pracoviště, s nimiž přišel do styku,
f) PoskYtovat dítěti, Žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace
spojené s výchovou a vzdělávaním.

II. Provoz a vnitřní režim školy

A. Režim činnosti ve škole

l. Vyučováni zaěiná obvykle v 8,00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívějšídobu nesmi začinat
dříve než v 7,00 hodin. Vyučováníprobíhá podle časovéhorozvrženi vyučovacíchhodin a přestávek
(uvedeno niže). Tyto údaje maji žáci zapsány v žákovských lnižkách. Vyučování končínejpozději
v 17,00 hodin. Vyučov,acíhodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze vyučovacíhodiny dělit a
spojovat. MŮže dojít k odlišnémuukončenívYuky oproti rozvrhu hodin. V tomto případě je odlišná doba
ukončenívyučováni oznámena předem rodičůmv žákovskéknížcenebo v deníčku.
Casové rozvrženi vyučovacich hodin a přestávek:

hod
1. hod
2. hod
3. hod
4. hod
5. hod
6. hod
7. hod
8. hod
9. hod
0.

8,00 8,55 -

7,0O

7,45
8,45

9,40
10,00 - 1 0,45
10,55 - 77,40
77,50 - 72,35
72,45 - l3,30
73,40 - 74,25
14,35 - 15,20
15,30 - l6,15

Z. Škohibudova se pro žáky oteviráv 7.40 hodin a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování. V
jinou dobu vstupuji žáci do školy pouze na vyzváni pracovníků školy, kteří nad nimi zajišt'ují dohled.
Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobyu ve školníbudově, přehled dohledů je vyvěšen na
všech úsecích,kde dohled probíhá. Výdej obědů pro strávníky probíhá od 11,40 hod do 13,45 hodin.
Oběd do jídlonosičůse vydává v době od 1 1.00 hod do l 1.30 hod.

3. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatnách a ihned odcházeji do učeben. V
šatnách se nezdržujía nevysed ávaji tam. V pruběhu vyučováníje žákůmvstup do šaten povolen pouze se
svolením pracovníka školy. Žáci .1sou povinni zbezpečnostních a hygienicklich důvodůnosit v budovc
školy přezůvky.
4. Při organizaci vYuky jinak než ve vyučovacíchhodinách stanovi zaíazeni a délku přestávek pedagog
pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám
žák]ů.

5. O všech přestávkách je umožněn pohyb žákůmimo tŤidu. Žáci I. stupně mají podle rozpisu možnost
pob;ývat o velké přestávce v tělocvičně školy. Přecházení z poschodí do poschodí je žákům dovoleno
pouze se souhlasem učitele, který na poschodí vykonává dohled.

6. Zákonrú zástupci žákůa dalšíosoby projednají ihned po vstupu do budovy školy důvod své návštěvy
na sekretariátu školy. Pohyb těchto osob mimo vestibul školy je bez doprovodu pracovníka školy
zakázán.
7 , Y rámci prezenční\,ýuky učiteléa žáci aktivně využivaji zvolenou komunikační platformu (Microsoft
Teams) a dalšídigitální nástroje, aby si všichni měli možnost osvojit práci s nimi a předešlo se
komplikacím při přechodu na vzděláváni distančnímzpůsobem. Ze stejného důvodu učitelézařazuji
metody vzdéláváni rozvijejici samostatnost žáků,skupinovou spolupráci, ale i schopnost rozvrhnout a
zotganizovat si práci, stejně jako relaxovat a aktivně trávit volný čas.

B. Režim při distančnímvzdělávání
ReŽim r,'yučovacíchhcldin a přestávek,rozvrh při prezenčnívýuce, rozdělení žákůdo tříd se nevztahuje
na distančni vzdělávátti, zdejsou respektována specifika tohoto způsobu vzdělávéni, jako jsou odlišné
technické vybavení a možnosti žáků,,náročnost dlouhodobé práce s počítačem,dlouhodobé sledování
monitoru, nevhodné drženítěla, atd. Délku vYuky a přestávek stanowje pedagog při distančním
vzděláváni podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků,jejich
schopnostem a reakcínr.

Distančnívzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žákůa zajisti:
- on-line výukou, kombinací synchronní on-line výukou (pedagogický pracovník
pracuje v určenédobě se
skuPinou ŽákŮ Prostřednictvím komunikačníplatformy-- Microsoft-Teams, piipadne dalšíplatformy
Podle zváŽeni Pedagoga s ohledem na věk žáků)a asynchronní výukou (žáci pracují individuálně, tempo
a Čas si volí sami); Časovérozvrženi takovéto vYuky odpovídá zkvuba časovémurozvrženi prezenčni
vYukY a bude stanoveno vŽdy pro konkrétnípřípady, napi. odlišně při distančnívýuce celé
třídy, nebo
kombinace distanČnívYuky pro jednu část třídy a prezenční výuku p.Ó d-hou část,
- off-line výukou, bez kontaktů přes intemet, a to buď pi"aauani- písemných materiálů poštou či
osobním vyzv edáv áním, telefonicky,
- individuálními konzultacemi žákůa pedagogických pracovníků,
- komunikací Pedagogických pracovníkŮ se zákonnými zástupci
žáků(prostřednictvím systému Edookit),
- zveřejněnim zadávaných úkolůa následným zveřejněním sp}ávného
iiseni,
- informovánim Žáka o jeho výsledcích, poskytováním zpětné vazby, uplatňovánim
zejménaformativního
hodnocení, a vedení žákak sebehodnocení,
- Pravidelnou a PruběŽnou komunikací s žákem, způsobem odpovídajícímjeho
možnostem, technickému
vybavení a rodinným podmínkám,
- pruběžnou kontrolní a hospitačníčinnost vedení školy.

Při distanČnímvzdělávánine|zerealizovatvzdě|áváni v rozsahu plánovaném pro prezenčnívýuku, škola
se zaměří PředevŠÍmna stěžejnívýstupy v českémjazyce, matematice a- cizim jazyce. rrio.ity ,r"
vzděláváni budou oPerativně určovány podle délky distančnívýuky, zda půjdě o krátkodobé či

dl

ouhodob é zákazy přítomnost

i

žákůve škol ách.

VeŠkerézménY ve vzdělávacím obsahu a tematických plánech, přesuny učiva, vypuštění učiva
škola
eviduje a vYuŽije Pro Případné Úpravy vzděláváni v dalšímobdobí u.ipru,.y svého školního vzdělávacího

programu.

c. Režim při akcích mimo školu
1, BezPeČnost a ochranu zdraví ŽákŮ při akcích mimo místo, kde se uskutečňuj e vzdělávéní,
zajišťuje
škola vždy nejméně jedním pedagogickým pracovníkem školy.
2, KaŽdou Plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizujícípedagog s vedením
školy
zejména s ohledem na zajištěníBOZ žáků. Akce se povaŽuje za schvál"nou urrěd"ni-i
týdenním plánu
Práce ŠkolY, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel Štoty;-ena doprovázejících osob.

3, Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuj e vzdélávání, zajišt'uje organizujícípedagog
bezPeČnost a ochranu zdravi žék:ůna předem určenémmístě 15 minut pied dobou
shromáždění. po
skonČeníakce konČÍzajišťováníbezpečnosti a ochrany zdravi žákůnapředóm určeném
místě a v předem
urČenémČase. MÍsto a Čas shromážděni žákůa skončeníakce oznámí organizující pedagog
nejméně
2dnY Předem zákonným zástupcŮm žákůa to zápisem do elektronické žákov.te nizty] ňebo jinou
písemnou informací.

4. Při PŤecházeni

Žák:ů na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídípravidly
silniČního ProVoZu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázej
ici tlčiiel žáky
Prokazatelně PouČÍo bezpeČnosti. Pro společnévýjezdy tříd, lyžařskékursy, školyv priroáe platí zvláštní
bezPeČnostní PředPisy, se kterými jsou žáci předóm sóznámeni. pfi pobyiu v ubytovac
ich )ařizeních se
Žáci Podřizují vnitřnímu řádu tohoto zaíizenía dbají všech pokynů p.*orrníků tohoto
zařizeni.
5. Chování Žákanamimoškolních akcích je součástícelkového hodnocení žáka.

D. Docházka žákůdo školv
1, Zákonný zásfuPce Žáka je povinen doložit důvody nepřítomno sti žáka ve vyučov
áni nejpozději do 3
kalendářních dnŮ od PoČátku nepřítomno sti žáka,jak při prezenční výuce, tak při distančním
vzděláváni _
PÍsemně, e-mailem nebo telefonicky. Následně po nárr.ut., žáka do Stoty (do distanení výuky) musí být
jeho absence Ve výuce písemně omluvena zákonným zástupcem žékav omluvném
listu, elektronické
Žákovské kníŽce (deníěku) nejpozději do 2 pracovních dnů od nástupu do školy.
V opačnémpřípadě
budou tyto zameškanéhodiny označeny jako neomluvené.

Při podezření na neomluvenou nepřítomnost si třídníučitel můževyžádaí prostřednictvím zákonných

zástupců žáka lékařské potvrzení absence.
Z jedné vyučovacíhodiny uvolňuje žáka učitel daného předmětu, na 1 den uvolňuje žákatřidni učitel.
Při předem známé absenci delšínež l den (např. rodinná rekreace) oznámi zákonný zástupce žáka tuto
absenci písemně nebo e-mailem ředitelství školy (nejpozději 2 dny před konáním akce).

2. Ředitel školy můžeze zdravotních nebo jiných závažných důvodůuvolnit žáka na záktadě písemné
Žádosti jeho zákonnélro zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Zároveň určí
náhradní způsob vzděláváni žákav době vyučování tohoto předmětu.

E. Pracovníci školv
1. Učitelévěnují individuální péčižákůmz málo podnětného rodinného prostředí, žákůmse zdravotními
problémy, dbajÍ, aby se zdravý vYvoj žákůnenarušil činnostíškoly. Berou ohled na výsledky lékařských
vyšetření, zpráv o vyšetření v pedagogicko-psychologických poradnách a na sdělení rodičůo žákovi.
Třídníučitelépruběžně seznamují ostatni pedagogy o nových skutečnostech zjištěnýchu žáka - problémy
s chováním, prospěch.em, zdravotní a rodinné problémy. Pravidelně a soustavně informuji zákonné
zástupce žáka ojeho pr:ospěchu.
Třídníučiteléevidují a kontrolují absenci žáků. Yyžadujíod rodičůomluw nepřítomnosti. Na základě
písemné žádosti rodičůumožnížákovi odejít z vyučování.Není přípustné uvolnit žáka zvyučování,
pokud o to rodiče žáda.ji telefonicky, e-mailem či faxem.

2. Po skončení poslední vyučovací hodiny učitel překontroluje pořádek ve třídě, uzavřeni oken, uzavření
přívodu vody a vypntrtí elektrických spotřebičů.Učitel odcházi ze třidy poslední, uzamyká ji. Třídní
knihu odnáší do sborovny. Před odchodem z budovy se ve sborovně seznámí s přehledem zastupování a
dohledů na dalšídny.

III. podmínkv zaiištěníbezpečnosti a ochranv zdraví žákůa ieiich ochranv před

sociálně
patologickÝmi iew a před proiew diskriminace. nepřátelství nebo násilí
l . Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdravi a majetek svůj ani
jiných osob.

Z. Žahtm není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není
vykonáván dohled způsobilou osobou.

3.Každý úraz, poraněrrí či nehodu, k níždojde během pobytu žákůve školníbudově nebo mimo budovu
při akci pořádané školou, žácihlási ihned učiteli.
4. Učitelémají povinnost žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění (vysoká horečka, zwaceni,
prujem), oddělit od ostatních žákůa zajistit pro něho dohled zletilé osoby.
S. Žt*tm je zakázáno ve škole manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínačia elektrickým vedením.

6. Při výuce v tělocvičně, v dílnách, na pozemcích, v laboratoři dodržujížáci specifické bezpeěnostní
předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. Učitelédaného předmětu provedou
prokazatelné poučenížákŮ v první vyučovacíhodině školníhoroku a dodatečnépoučenížáků,kteří při
první hodině chyběli. O poučenížákůprovede učitel záznam do třídní knihy. Poučenío BOZ žákůse
provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před kťdými prázdninami.

7, Yětráni v učebnách otevřením velkých oken probíhá pouze za přítomnosti učitelůpředevším ve

vyučovacíchhodinách. O přestávkáchjsou zbezpeěnostních důvodůvelká okna uzavřena.

S. Škohibudova je volně přístupná zveněi pouze v době, kdy je pracovníky školy zajištěna kontrola
přicházejicích osob. Každý z pracovníků školy, ktery otevírá budow cizim příchozím, je povinen zjistit
dŮvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.
9. Šatnys odloženými svršky žakůjsou během dne uzamčeny, klíěe od šaten maji žáci pověření třídním
učitelem. Třídníučitelépověří žáky tak, aby bylo možno toto opatření dodržovat i během dělené a
odpolední vYuky žáků.Uzaměenívšech šaten kontroluje l,, 8.00 hodin i pruběžně během vYuky školník.

10. Po poslední vyučovacíhodině učitelépředávají žáky, kteří jsou přihlášeni do školnídružiny,
vychovatelkám školnídružiny. Ostatní odvádějí do šaten a stravujíci se žáky pak do školníjídelny.
V těchto prostorách vykonávají učitelénad žáky dohled.

11. Pracovníci ŠkolydodrŽují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdravi připráci
aprotipožámi
PředPisY. Pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožujícízdraví a bezpečnost oiob, nebo jiné závady
technického rázu, nebo nedostatečnézajištění budovy, je jejich povinnosti informovat o
těchto
skuteČnostech vedení Školya v rámci svých schopností a možnostízabránitvzniku
škody. Učitelésledují
zdravotní stav ŽákŮ a v Případě náhlého onemocněn i žáka informují bez zb5rtečných prutahů
vedení školy
a rodiČe PostiŽeného Žáka. Nemocný žák můžebýt odeslán k lékarskému vyšetření či ošetření jen
v
doProvodu dosPělé osoby. Třídní učitelézajisti, aby každý žák měl zapsány ve školnímatrice
tyto údaje:
adresu, telefonní ČÍslarodiČŮ do zaměstnání a domů, adresu a jméno osetiujícího
lekaře.
Při Úrazu uČiteléPoskYtnou Žákovi nebo jiné osobě první pomoc, případné zajisti ošetření žáka lékařem.
ProstředkY První Pomoci jsou uloženy ve sborovně školy, v kabineiu iělesné výchovy,
kabinetu chemie a
ve ŠkolnídruŽině- Uraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úraztl. ošetření
a vyplnění
záznamŮ zajiŠťujeten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm
dozvěděl první.
l2. PokYnY v oblasti primámí prevence rizikového chování u žákůve školách

VŠemosobám je ve vnějŠÍchi vnitřních prostorách školy, v pruběhu vYuky a na školníchakcích
zakéuáno uŽÍvat návykové látky (tabákové výrobky, elLktronické cigárety, alkohol, omamné
a
PsYchotroPní látkY), ve Školes nimi manipulovat, distribuovat je, přechovávat, šířit a propagovat tyto
látkY. To nePlatí Pro případy, kdy osoba uživá návykové látky v rámci léčebnéhop.o"Óru,
křerý jí byl
stanoven zdravotnickým zařizenim. Zakiaáno je rovněž navádění k užívánítěchto
látek.

PoŽiváni omamných a psychotropních látek (dále jen ,"oPL") osobami mladšími 18 let je
v české
rePublice PovaŽováno zanebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopoušti,mánárok.ru poáo"
orgánů
sociálně-právní ochrany děti.
(a) V PříPadě, kdY se Školao takovém chování dozvi, bude tuto skutečnost
hlásit zákonnému zásfupci
žáka.

@) Školaje Povinna oznirnit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou
působností skutečnosti, které nasvěděují tomu, že žákpoživánávykové látky.
(c) Distribuce dle § 187 trestního zákona a šířeníOPL dle l88 trestního zákonaje
v čR zakázánaa
§
takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Školajé povinna v takovém připadě
takový trestný
Čin Či Provinění překazit a učinítak v každémpřípadě včasným-oznámením veci poiicói,nímu
orgánu.
(ý) V PříPadě výskYtu látkY, u nížje podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní
látku v prostorách
ŠkolY, nebo v Případě přechovávání takové látky žákem, bude škola postupovat stejně jako

v boáu (a).

Sankce vuČi ŽákŮm související s konzumací návykových látek v prostorách školy nebo v
rámci akcí
pořádaných školou:
I) uŽiváni tabákových výrobkŮ, elektronické cigarety po projednání v pedagogické radě
důtka ředitele
školy případně následně sníženýstupeň z chováni,

2) konzumace alkoholu a navádění jiných žákůk užíváníalkoholických nápojů _ po projednání
' J
v Pedagogické radě dŮtka ředitele školy případně následně sníženýstupeň z'chováni,
3) uŽivéni, distribuce a Přechovávání omamných a psychotropnic-tr tatit (op1-), vstup
do školy pod jejich
vlivem - Po Projednání v pedagogické radě důtka řediteló školy případné náslódně ,.rii"r,i, stupeň
z chováni.

!| Ža|i ihned upozorní učitele, třídníhoučitele, výchovného poradce nebo metodika prevence na
jakékoliv Projevy šikanování . Lzektomu využíti schránku důvěry ve
vestibulu školy.
14. Pracovníci ŠkolYjsou povinni zajistit ochranu žákůpřed sociálně patologickými jevy,
před projevy
diskriminace, nePřátelství nebo násilí. Podmínky, způsoty a metodiká postupu proti
těmto jevům jsou
zPracovánY v Minimálním Preventivním programu školy (k dispozici je ve vestibulu
školy, na webové
stránce školy).
Iv. Školníporadenské pracoviště
1, NaŠeŠkolanabízíkomplexní poradenské služby, které zajišt'uje poradenský
|im odborníkůve složení
výchovná PoradkYně, Školnípsycholog, školnímetodik prevence sociálně nežádoucíchjevu
a speciální
pedagog.

2. Poradenské pracoviště může:
. vést ve spolupráci s učitelem/učitelkoutřídnické hodiny;
. poskynout úvodni poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá;
'poskytnout krizovou intervenci dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročnésituaci;
. vytvářet podmínky k maximálnímu využitípotenciálu dítěte;

provádět opatření k posílenípozitivni atmosféry ve škole a ve třídách (včetně diagnostiky vztahů mezi
žáky v třídním kolektivu);
' provádět anonymní anketní šetření a pruzkumy ve škole (vztah žakůk rryučovacím předmětům, výskyt
sociálně-patologickýclr jevů apod.) a konzultovat zjištěnéúdaje v rámci školníhoporadenského
pracoviŠtě, s vedením školy, s třídnímučitelem, a to při důsledném zachováni anonyrnity žéků;
' spolupracovat s učiteli při vyhledávání žákůse speciálními vzdělávacími potřebami, žákůnadaných a
žákůmimořádně nadaných.

'

v. podmínkv zacházení s maietkem školv a s maietkem vlastním ze stranv žáků

l. U každéhovědomého poškozenínebo zničenímajetku školy, majetku žáků,učitelůči jiných osob
Žákem je vyzadována Úhrada od rodičůžáka, ktery poškození způsobil. Při závažnějšíškodě nebo
nemoŽnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánu sociálněprávní ochrany dětí.
2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žact aaaii na dostatečné zajištěnísvých věcí uzamykáni šaten, tříd.
3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní
telefony apod. mají neustále u sebe, odkládají je pouze z bezpeěnostních důvodůa na výslovný pokyn
uČitele, který zajistí jejich úscholu. Žahtm je zakázáno vnášet ,do školy věci a látky ohrožujícíbeŽpečnost
a zdravi (např. zbraně).
q. Žahtm zák|adních škol a dětem zařazeným do přípravných tříd jsou bezplatně poskytovány
učebnice a
učebnítexty. Žáci pwního ročníkuzákladního vzděláváni a děti zařaiené dó přípravnY,ctr tria tyo
uČebnice a učebnítexty nevraceji, žáci ostatních ročníkůzákladního vzdělávánijsou povinni učebnice a
uČebnítexty vrátit nejpozději do konce příslušnéhoškolníhoroku. Žácijsou povinni řádně pečovat o
takto zapŮjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením,vrátit jej na konci roku
v řádném stavu. Při ztrátě nebo poškozeníučebnice a učebníchtextů požaduje škola adekvátní náhradu.

5. V případě přechodu na vzděláváni distančnímzpůsobem mohou být žákům zapůjčenytechnické
prostředky školy pro digitální komunikaci (tablet, sluchátka, notebook...). Tento majetek je zapůjěen
uzavřením smlouvy o výpůjčcese zákonnj.rn zástupcem žžka..

vI. pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
1. Tato pravidla tvoří přílohu Školníhořádu, pro svoji rozsáhlost jsou uvedena ve směrnici označené jako
Skolní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzděláváni žáků.

závérečná ustanovení

1, ŠkohíŤádnabyváúčinnosti dnem: 8. 10. 2020.
2. Přílohou školníhořádu je Vnitřní řád školnídružiny.
3. Podle § 30 školskéhozákona č. 56112004 Sb., v platném znéni, zveřejňuje

ředitel školy tento řád
následujícím zpŮsobem: sekretariát školy, vestibul školy, webová stránka školy.

4. Zaměstnanci školy byli s tímto řádem seznámeni na provozní poradě dne 5. t0.2020.
5, Žáci Skoly budou s tímto řádem seznámeni třídnímiučiteli dne 8. 10, 2020 a následně
zaěátek školníhoroku, toto seznámení

je zaznamenáno v třídních knihách.

každý

6.

7

-

Zákonni zástuPci ŽákŮ byli informováni o vydání řádu školy inťormací r,,elektronické žákovské
kniŽce, řád je pro ně zpřístupněn na sekretariátu školy, ve vestibulu školy a na webových
stránkách školy.

Škohiřád byl

vČetně své přílohy - Škohířád, pravidla pro hodnocení výsledků vzděláváni žáků
projednán školskou radou dne 7. l0.2020.

-

zÁxraBrqí šxota,
Brno, fo,lořova 3,
příspěvk@brganizace

V Brně dne 5. 10.2020
Mgr. Josěf ]Binek
ředitel školy

