Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov

Základní pravidla a požadavky – školní řád
Tento dokument slouží nejenom k připomenutí základních pravidel a povinností, ale zejména
k zajištění zdraví a bezpečnosti žáků naší školy. Naším cílem je vytvořit podnětné a bezpečné
prostředí pro vzdělávání a výchovu nám svěřených žáků.
S plným zněním školního řádu a zásad hodnocení a klasifikace žáka se můžete seznámit
prostřednictvím třídních učitelů, vedoucích pracovníků školy a v neposlední řadě i na
webových stránkách školy www.skolaklasterec.cz
1. seznámení se školní řádem – kritické body






















povinnost chránit své zdraví i zdraví spolužáků
nutnost respektování pokynů všech zaměstnanců školy z hlediska bezpečnosti
a ochrany zdraví
povinnost okamžitě hlásit vyučujícímu jakékoliv poranění či úraz
přísný zákaz projevů šikany, násilí, omezování osobní svobody a ponižování
povinnost okamžitě oznámit jakékoliv projevy šikany, vandalismu
přísný zákaz vnášení, držení a distribuce návykových látek
přísný zákaz opuštění školní budovy bez vědomí vyučujícího
zákaz nošení věcí nesouvisejících s výukou
přísný zákaz používání jízdních kol, koloběžek, skateboardů, kolečkových bot
a bruslí v areálu školy
zákaz zdržovat se v areálu školy v době mimo vyučování
zákaz vstupu do areálu školy traktem školní jídelny
zákaz vstupu na školní hřiště z areálu školy v době mimo vyučování
zákaz používání mobilních telefonů v budově školy a při akcích pořádaných
školou
povinnost včasného omlouvání absence a podmínky uvolňování
povinnost informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka a jejích změnách,
zdravotních obtížích a jiných závažných skutečnostech
povinnost oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro vzdělávání a
bezpečnost žáka a veškeré změny těchto údajů
povinnost šetrného zacházení se školním majetkem, pomůckami a učebnicemi
- v případě svévolného poškození je vyžadována úhrada od zákonného
zástupce žáka
povinnost používat v tělocvičnách pouze sálovou obuv
nutnost neprodleně hlásit ztrátu osobních věcí třídnímu učiteli
přísný zákaz sedání na okenní parapety
přísný zákaz manipulace se žaluziemi

2. Postup při omlouvání absence
 Školy, rodiče a žáci postupují při omlouvání nepřítomnosti ve vyučování podle
§ 22, § 50 a § 67 zákona č. 651/2004 Sb. Škola by měla být informována o
nepřítomnosti žáka ve vyučování již 1. den, nejpozději třetí kalendářní den. Po návratu
dítěte nebo žáka musí zákonní zástupci, osoby odpovědné za výchovu žáka nebo
osoby pověřené zákonným zástupcem (dále jen pověřené osoby) nejpozději třetí
kalendářní den doložit důvody nepřítomnosti písemně na omluvném listu v žákovské
knížce (notýsku) nebo v elektronické verzi z účtu rodiče žáka s přesným vymezením
její délky. Pozdější omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné.
Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování stanoví školní řád následovně:
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Z důvodů zajištění bezpečnosti budou žáci 1. - 5. ročníku z vyučování
uvolňováni pouze v doprovodu pověřené osoby.

Žáci 6. - 9. ročníku pouze na základě písemné žádosti podepsané pověřenou
osobou.
Další podrobnosti jsou uvedeny ve školním řádu dostupném na webových stránkách
školy.
3. seznámení s pravidly hodnocení a klasifikace žáka


nutnost pravidelné kontroly údajů v žákovských knížkách a elektronické ŽKBakaláři
4. informace o provozu školy, školní jídelny a školní družiny





škola 06.30 – 14.30 (v době odpoledního vyučování do 15.30)
školní jídelna - výdej obědů od 11.40 do 14.00
- přihlašování obědů 07.00 – 08.00 a 14.00 – 15.00
- odhlašování obědů do 08.00 v případě nemoci
- při onemocnění dítěte pouze 1.den nemoci- jídlo do jídlonosičů
(odběr v 11.40)
školní družina v provozu od 05.30 do 16.20 (mobilní telefon 731 155 290)

5. souhlasím


se zajištěním doprovodu případně převozu žáka do zdravotnického
zařízení v případě úrazu nebo náhlého onemocnění, pokud to vážnost
situace vyžaduje a pokud není zákonný zástupce žáka k dosažení
(doprovod zajišťuje škola právně odpovědnou osobou s možností použití
osobního vozidla); zákonný zástupce žáka bude informován v nejkratší
možné době



s poskytováním osobních údajů pro potřebu zdravotnických zařízení a
hygienické stanice
(jméno, příjmení, datum narození, bydliště a rodné číslo)



se zveřejněním fotografie dítěte a jeho jména, videa na webových stránkách
školy, propagačních plochách v budovách školy a při akcích souvisejících se
vzděláváním a výchovou (prezentace školy, prezentace třídy, výstavy, tisk
apod.)
Svým podpisem potvrzuji seznámení s výše uvedenými povinnostmi, zákazy a
opatřeními. Případné porušení bude považováno za zvlášť hrubý přestupek.
………………………….…..
jméno a příjmení žáka

……………………………………….
jméno a příjmení zákonného zástupce

………………………….…..
podpis žáka

……………………………..………..
podpis zákonného zástupce

………………………….…..
datum

……………………..………………..
datum

Poznámka:

V případě nesouhlasu s problematickou pasáží výrazně přeškrtněte
a dopište slovo „nesouhlasím“ (týká se pouze odstavce č. 5).
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