Základní škola a Mateřská škola Stará Ves,
okres Bruntál, příspěvková organizace,
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ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Směrnice

č. 20/2016

Platnost:

od 1. 9. 2016

Projednáno Pedagogickou radou:

3. 9. 2016

Tento školní řád byl sestaven RNDr. Evou Staňkovou, CSc. jako platná
směrnice pro základní školu a je součástí organizačního řádu školy. Vychází
z ustanovení § 30, odst. 1) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Byl projednán na pedagogické radě dne 3. 9. 2016. Součástí tohoto školního
řádu je dodatek s názvem Klasifikační řád
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I. Práva a povinnosti žáků









V souladu s Úmluvou o právech dítěte mají žáci právo:
na vzdělávání a rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností
na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
na výchovu, která směřuje k rozvoji jeho osobnosti, při zdůraznění respektu
k lidským právům, ke vzájemnému porozumění a toleranci
na možnost vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných
záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována
pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje
na svobodné vyjadřování svých názorů, a to ve všech záležitostech, které se
ho týkají, při dodržení pravidel slušné komunikace.
na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace
na ochranu před jakýmkoliv tělesným a duševním násilím, urážením či zneužíváním
na ochranu před všemi návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a
duševní vývoj (alkohol, drogy)

 na spravedlivé hodnocení s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem žáka
a na včasné seznámení s hodnocením, na zdůvodnění a vysvětlení jeho hodnocení
 na pozitivní klima ve třídě
 na využívání všech zařízení a služeb školy, které jsou žákům určeny
 má právo přicházet s nápady, podněty a návrhy, které se týkají činnosti školy
nebo třídy, a to buď přímo k třídnímu učiteli, nebo řediteli školy
 má právo obrátit se na pedagogického pracovníka školy s žádostí o pomoc,
radu či informaci.
Žáci mají povinnost:
 řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat
 dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 plnit pokyny pedagogických i nepedagogických pracovníků školy vydané
v souladu s právními předpisy a školním řádem.

II. Práva a povinnosti zákonných zástupců













Zákonní zástupci nezletilého žáka mají právo:
na svobodnou volbu školy pro své dítě, nemusejí využívat tzv. spádové
školy, pokud kapacita jiné než spádové školy jim umožní jejich dítě přijat
na informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím
být včas a prokazatelně informováni o výukových a výchovných výsledcích
svého dítěte.
vyjadřovat se přiměřeným a vhodným způsobem ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka
těmto vyjádřením musí být věnována odpovídající pozornost ze strany školy
na informaci a poradenskou pomoc školy nebo poradenského zařízení
v záležitostech vzdělávání
právem zákonných zástupců dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami
nebo mimořádně nadaného žáka je žádat na škole vypracování individuální
ho vzdělávacího nebo výchovného programu
Mají právo volit a být volen do školské rady.
Zákonní zástupci nezletilého žáka mají povinnost:
zajistit, aby žáci docházeli řádně do školy a účastnili se aktivně vyučování
zajistit svému dítěti potřebné potřeby pro řádné v zdělávání
spolupracovat se školou a třídním učitelem
informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka
nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh

jeho vzdělávání
 dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami
stanovenými školním řádem
 oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo
bezpečnost žáka a změny v těchto údajích
 na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek
týkajících se vzdělávání žáka
 doložit potřebné materiály poradenských zařízení pro stanovení podpůrných
opatření, IVP nebo intervence
 Zákonní zástupci jsou odpovědni za chování žáka.

III.










Základní práva a povinnosti školy
Povinností školy je:
poskytovat kvalitní základní vzdělávání všem žákům, na které se vztahuje
povinná školní docházka
spolupracovat se zákonnými zástupci žáků a poskytovat jim potřebné informace o vzdělávání a chování jejich dětí
respektovat práva žáka a jeho rodičů v rozsahu, které vymezují základní
ústavní listiny a další právní normy
povinnost vůči orgánům sociálně právní ochrany dětí, ev. Policie ČR, a to
zejména v těchto případech:
nedodržování rodičovské zodpovědnosti
trestné činnosti páchané na dětech a podezření na ni
záškoláctví nad stanovenou hranici
dealerství a zneužívání všech návykových látek dítětem
a podezření na ně
šikany
činnosti, páchané dítětem, která vyhrazuje znaky přestupku nebo trestného činu
Škola má právo:
požadovat od žáka a jeho zákonných zástupců, aby svá práva uplatňovali
způsobem, který neohrožuje lidskou a profesionální důstojnost a čest zaměstnanců školy
v nezbytně nutném rozsahu prostřednictvím zákonných zástupců nebo pracovníků sociálně právní ochrany dětí znát výsledky sociálně právního,
trestního šetření či soudního rozhodnutí, mající vztah k plnění povinné
školní docházky a k dalšímu výchovnému působení na žáka
Další práva a povinnosti školy upravují následující kapitoly Školního řádu.

IV.















V.

Všeobecná pravidla slušného chování
Žák je povinen se ve škole slušně chovat, dodržovat pokyny pedagogických
pracovníků a ostatních zaměstnanců školy.
Žák dodržuje základní hygienické návyky.
Žák je povinen do školy chodit pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a
účastnit se činností organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků je pro zařazené žáky povinná.
Žák je povinen do školy nosit učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.
Žák je povinen zacházet s učebnicemi a školními potřebami a majetkem
školy šetrně a chránit je před poškozením.
Žák udržuje své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku.
Žák musí být ve škole vhodně, čistě upraven a oblečen.
Žák nenosí do školy předměty ohrožující zdraví jeho i jeho spolužáků
Žák nenosí do školy cenné předměty - zákaz používání mobilních telefonů,
vlastních tabletů nebo notebooků. Pokud by některý ze zákonných zástupců
potřeboval zajistit kontakt se svým dítětem prostřednictvím mobilního telefonu, požádá o to písemně ředitelku školy.
Žák nesmí před ukončením vyučování bez dovolení učitele opustit školní
budovu.
Žák je povinen chránit zdraví své i zdraví spolužáků.
Žáci školy společně s učiteli rozpracovali a specifikovali pravidla slušného
chování následovně:
vstoupíš-li někam, pozdrav,
odcházíš-li, rozluč se,
když něco potřebuješ, popros,
když něco dostaneš, poděkuj,
neubližuj, zastaň se slabšího,
nenič, co slouží tobě, může sloužit i jiným,
když potřebuješ radu, obrať se na učitele,
važ si sám sebe i druhých,
škola respektuje tvůj názor, myšlení, náboženství,
respektuj i ty školu a její pracovníky.

Chování žáků v době pobytu ve škole

Chování žáků v průběhu vyučování upravují následující pravidla:
 Žák přichází do školy nejpozději 15 min před zahájením vyučování a připraví se dle rozvrhu na vyučovací hodinu.

















VI.






Dojíždění do školy na kole je povoleno, ale pouze s vědomím rodičů a na
vlastní nebezpečí. Žák si smí odložit kolo na školní zahradě a musí ho zajistit zámkem proti případné krádeži. Za odcizené neuzamčené kolo škola neručí.
Po příchodu do školy se žák převleče a přezuje v šatně, uskládá si svoje věci
do jemu určeného šatního boxu.
V průběhu vyučování nemůže žák opustit bez vědomí třídního učitele budovu školy.
Po skončení vyučování si žáci odloží aktovky v šatně a odcházejí na oběd
nebo do školní družiny.
Ve školní družině si je vyzvedávají zákonní zástupci nebo pověřené osoby.
Pokud rodič předloží vychovatelce nebo vedoucí zájmového kroužku písemný souhlas, může žák odcházet samostatně.
Pokud se žák nemůže ze závažných důvodů zúčastnit výuky, omluví jeho
nepřítomnost zákonný zástupce, a to osobně, telefonicky nebo mailem a důvod nepřítomnosti zapíše do žákovské knížky. Důvod nepřítomnosti žáka je
rodič povinen sdělit řediteli nebo třídní učitelce nejpozději do 3 dnů. Jestliže
tak neučiní, je absence považována za neomluvenou.
Žák dostává od školy (s výjimkou 1. ročníku) zapůjčené učebnice. Jeho povinností je převzít je, obalit, podepsat, pečovat o ně a nepoškozovat je.
Na konci školního roku je předává žák učebnice třídnímu učiteli. V případě
ztráty nebo poškození, hradí vzniklou škodu.
Žák se chová ohleduplně ke školnímu majetku, vybavení učeben, pomůckám, neničí je.
Žák se svědomitě připravuje na vyučování, nosí potřebné pomůcky, píše
domácí úkoly.
Žák se chová kamarádsky a přátelsky k ostatním spolužákům a dle svých
možností jim nabídne pomoc.
Žák je seznámen se školním řádem tak, aby mu rozuměl, a respektuje ho.
Nerespektování školního řádu je postižitelné dle závažnosti přestupku.

Časový harmonogram a vnitřní režim školy
Činnost školy je určena následujícím časovým režimem:
Škola je přístupná pro žáky základní školy od 7:30 hod.
Žáci, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, mohou využívat její ranní provoz od 6:30 hod do 7:30 hod. Ranní družinu organizují učitelky mateřské
školy a probíhá ve velké herně MŠ. Žákům není dovoleno zdržovat se v této
době bez dohledu na chodbách, v šatně, v tělocvičně nebo ve třídách ZŠ.
Dohled nad žáky ZŠ v jejich vlastních třídách začíná v 7:30 hod, kdy opouštějí ranní družinu v mateřské škole.
Vyučování začíná v 8:10 hod, jednotlivé vyučovací lekce trvají 45 min.












Přestávky mezi jednotlivými hodinami trvají 10 min (malá přestávka) nebo
20 min (svačinová a obědová přestávka). Typ přestávky je určen v rozvrhu
hodin, který rovněž upravuje střídání tříd ve školní jídelně.
Hodinovou dotaci výuky pro jednotlivé ročníky stanovuje ŠVP.
Žáci mohou mít v jednom výukovém bloku nejvýše 6 vyučovacích hodin.
Po skončení vyučování odcházejí žáci do školní družiny nebo zájmových
kroužků, případně domů.
Činnost školní družiny a kroužků končí v 15:30 hod, dojíždějící žáky doprovází vychovatelka na zastávku autobusu a zajišťuje tzv. dopravní službu.
Vykonává nad nimi dohled i během cesty do cílové stanice. Užívání dopravní služby musejí mít rodiče pro své dítě zapsané v přihlášce do školní
družiny.
Rodiče si své děti vyzvedávají osobně nebo dávají písemný souhlas s jejich
samostatným odchodem ze školní družiny.
Po celou dobu pobytu žáka ve škole je nad ním vykonáván dohled dle stanoveného rozpisu služeb.
Škola se uzavírá po odchodu žáků ze školní družiny v 15:30 hod.
Školní zahrada je otevřená pro veřejnost po ukončení školního vyučování
a o víkendech nebo prázdninách, za bezpečnost žáků a dětí odpovídají zákonní zástupci. Pro pobyt osob na školní zahradě platí Řád školní zahrady.

VII. Organizace výchovně vzdělávací práce






Organizace výchovně vzdělávací práce se řídí následujícími pravidly:
Sled jednotlivých vyučovaných hodin a předmětů je stanoven rozvrhem hodin.
Pokud nemůže zajistit ředitel školy vyučování dle školního rozvrhu, upraví
stávající rozvrh dle možností nebo stanoví náhradní aktivity a informuje
o tom žáky (zákonné zástupce).
Rozvrh hodin se může v průběhu roku změnit z organizačních důvodů, zařazením sportovních kurzů, výletů nebo kroužků, plavání.
V průběhu školního roku může škola v návaznosti na ŠVP pořádat exkurze,
výlety, sportovní kurzy, ozdravné pobyty.
Při akcích konaných mimo školu se zajišťuje dohled nad žáky na předem
určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí
zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v
předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce škola
oznámí nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků.

IX. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich
ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
Bezpečnost a ochrana zdraví žáků je podrobně rozebrána v samostatné
směrnici BOZ a PO, se kterou jsou žáci i jejich zákonní zástupci seznámeni na
začátku každého školního roku a na třídních schůzkách. Zásady lze stručně shrnout následujícím způsobem:
 Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC.
 Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak,
aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.
 Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dohledu učitele.
 Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy
se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob.
Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení
a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.
 Při výuce v tělocvičně, na školním hřišti a ve speciálních učebnách zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním
řádem odborné učebny. Vyučující seznámí žáky s provozními řády při první
vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Řády
odborných učeben tvoří přílohu vnitřního řádu školy.
 Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí
zejména:
se školním řádem,
se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích,
se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním,
s postupem při úrazech,
s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru.
 Poučení před prázdninami provádí třídní učitel, který:
- varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi
s neznámými lidmi apod.
- upozorní je na možné nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace s nevybuchlou municí a poučí je, jak se v takové situaci zachovat,
- informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni,

- varuje před koupáním v místech, která neznají atp.
 Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na
chodbě nebo hřišti jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících
 Na žádost zákonného zástupce žáka, škola bezodkladně vyhotoví záznam
o úrazu v situaci, kdy je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta
náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem.
 Ochrana před sociálně patologickými jevy
 Všichni pracovníci školy sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole
z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.
 Zajišťují spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informují je o preventivním
programu školy a dalších aktivitách. Škola spolupracuje s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže.
 Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitel školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání
osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím
pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo
zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí
s možností odborné pomoci.
 Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků
vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích
přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy.
Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento
zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.
 Pracovníci školy prosazují etickou a právní výchovu, výchovu ke zdravému
životnímu stylu a preventivní výchovu, které jsou vyučovány v souladu se
školním vzdělávacím programem. Jsou zpracovány v samostatných dokumentech.
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