Vnitřní řád školy
1. Žáci přicházejí do školní budovy nejdříve v 7,30 hod. a nejpozději v 7,50 hod.
Do 7,30 hod nesmí vstupovat ani na zahradu před vchodem. Výjimka platí pouze pro děti, které
navštěvují ranní družinu. Vyučování začíná v 8,00 hod.
2. Po příchodu do školy se žáci přezouvají v šatně a ihned odcházejí do třídy.
3. Žáci dodržují zásady společenského chování mezi sebou i k dospělým, řídí se pokyny
vyučujících. Chovají se tak, aby předešli úrazu. Pokud k úrazu dojde, musí žáci ihned
informovat učitele.
4. Škola neodpovídá za ztrátu a poškození věcí, které nesouvisejí s vyučovacím procesem, ale
nezakazuje žákům mít u sebe takové předměty, které neohrožují zdraví.
5. Žáci nepoškozují záměrně vybavení školy a učební pomůcky, případné poškození nebo
zničení hradí v plné výši.
6. V době přestávek jsou povinni se přichystat na další vyuč.hodinu. Přestávky tráví ve své
třídě. Před hodinou Tv se převlékají v šatně, kde mohou odejít pouze na pokyn učitele.
7. Žáci nesmí opouštět během vyučování areál školy. Nesmí se zdržovat na schodišti.
8. V areálu školy platí zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek.
9. Žáci mají právo vyjadřovat své názory.
10. Žáci mají právo na ochranu své osobní svobody, její omezení hlásí kterémukoli
pedagogickému zaměstnanci, popř. využívají ke stížnostem schránku důvěry.
11. Po skončení vyučování jsou žáci povinni uklidit své pracovní místo, za pořádek ve
třídě odpovídá učitel, který vyučuje ve třídě poslední vyuč.hodinu.
12. Po skončení vyučování, popř. obědě jsou žáci povinni opustit areál školy s výjimkou
žáků přihlášených do školní družiny, popř.čekajících na začátek zájmových kroužků(dle individuální
domluvy). Tito žáci se řídí pokyny vychovatelky.
13. Učitelé jsou povinni zajistit dostatečné osvětlení a větrání ve třídách a předepsaný dozor.
14. Učitele jsou povinni dostatečně a pravdivě informovat rodiče o prospěchu, chování
a problémech dětí – v době informativních schůzek, telefonicky nebo po vzájemné
domluvě při individuálních konzultacích. Informace o žácích jsou důvěrné.
15. Nepřítomnost žáka ve škole z důvodu nemoci omlouvají rodiče 1.den absence
Osobně, telefonicky nebo na e-mail školy. Nepřítomnost z rodinných důvodů mohou rodiče omluvit
u třídního učitele ( 1 – 4 dny), vícedenní nepřítomnost z rod.důvodů může omluvit
ředitel školy na základě předchozí písemné žádosti.
16. Ztráty a nálezy: Pokud si dítě zapomene nebo ztratí ve škole oblečení atd. je povinno ztrátu hlásit
třídnímu učiteli ihned po zjištění. Nalezené věci budou uloženy v šatnách žáků po dobu 14 dnů. Pokud si je
žák nebo rodič v tomto období nevyzvedne, budou vyhozeny.
17. Žáci nesmí manipulovat se zámkem vstupních dveří ani je otevírat případným návštěvám.
18. Vnitřní řád školy je součástí žákovských knížek.
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