VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY
1. Vyučování začíná v 8.00hod., žáci vstupují do budovy školy od 7.30hod. do 7.55hod., v 7.45hod. žáci odcházejí do tříd, kde se připravují
na výuku. V 8.00hod se škola zamyká. V 7.55hod a po ukončení vyučování zkontrolují šatnáři pořádek a zamknou šatny. Do školy chodí žáci
včas, čistě a vhodně upraveni.
2. Před začátkem vyučovací hodiny je každý žák na svém místě a má připraveny pomůcky na lavici.
3. V šatnách se žáci vždy přezují do domácí obuvi /otevřené - tzv. nazouváky nebo klasické papuče/, kterou nepoužívají k jiným účelům,
odloží si svrchní oděv, vše řádně uloží.
4. Do pracovního vyučování mají žáci vhodný pracovní oděv i obuv, do hodin TV mají cvičební úbor a sportovní obuv.
5. Žáci nenosí do školy cenné věci, předměty nesouvisející s výukou a předměty ohrožující zdraví. Zvláště je zakázáno nošení, držení,
distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy i mimo ni při akcích pořádaných školou. Mobilní telefony, sluchátka, MP3 a pod.
přístroje musí byt v době vyučování vypnuty a uloženy v aktovkách. Používání mobilních telefonů a jiné techniky k nahrávání zvukových a
obrazových záznamů je přísně zakázáno ve škole i při mimoškolních akcích, pořádaných školou.
6. Každého dospělého v budově školy žáci slušně zdraví, ve třídě zdraví povstáním. Ke svým spolužákům se chovají kamarádsky, slušně a
ohleduplně, nevyvolávají spory a nemluví vulgárně. Respektují mladší a slabší spolužáky. Na jakýkoliv náznak šikanování, vandalství,
brutality či jiného projevu asociálního chování ve svém okolí upozorní pedagogického pracovníka.
7. Žáci pečují o pořádek ve třídě, se zařízením školy, učebnicemi a školními pomůckami zacházejí šetrně. V odborných učebnách pracují jen
s pedagogickým dozorem a dodržují bezpečnostní předpisy dané učebny. Úrazy a jakékoliv poškození majetku hlásí neprodleně
vyučujícímu.
8. Žáci jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární opatření. Ve školní budově se nezdržují v době,
kdy nemají vyučování. Z bezpečnostních důvodů se nesmějí naklánět z oken, opírat se o zábradlí a topná tělesa, sedět na lavicích a
parapetních deskách, nesmí manipulovat s elektrickými přístroji. V průběhu malých přestávek zůstávají žáci ve třídě, odcházejí jen na
toalety, je-li velká přestávka, mohou se žáci procházet po chodbě. Žáci mají zakázáno bez svolení přecházet do jiných poschodí a šaten.
9. Zákonný zástupce /ZZ/ je povinen zajistit žákovu řádnou docházku do školy. Na vyzvání školy k jednání je ZZ povinen se do školy
dostavit. ZZ je povinen dokládat důvody nepřítomnosti žáka. Při nepřítomnosti delší než jeden den je ZZ povinen jej omluvit osobně nebo
telefonicky nejpozději do dvou dnů od počátku absence. V den příchodu do školy předloží žák třídnímu učiteli písemnou omluvenku v ŽK,
zaznamenanou ZZ. V odůvodněných případech může škola vyžadovat lékařské potvrzení. Uvolnit žáka na dobu dvou dnů může třídní učitel,
na delší dobu uvolňuje žáka ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů. Pokud chtějí ZZ vyzvednout žáka ze školy během výuky, musí
tak učinit osobně. Pravidla omlouvání absence jsou stanovena podle Metodického pokynu MŠMT ze dne 11.3.2002 pod č.j.10 194/2002-14.
10. Pokud nemocný žák porušuje léčebný režim, jeho absence se neomlouvá. Přesáhne-li neomluvená absence 20 hodin, škola tuto
skutečnost hlásí na OSPOD(oddělení sociálně právní ochrany dětí).
11. V případě, že bude zjištěno problémové a rizikové chování žáka, bude se žákem sepsán zápis o této skutečnosti a dále bude postupováno
podle minimálního preventivního programu rizikového chování a programu proti šikanování školy a aktuálního doporučení MŠMT v této
oblasti.
Podpis ZZ..........................................................................
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