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Školní řád určený žákům ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice
(vychází z platného školního řádu)

Práva a povinnosti včetně základních pravidel slušného chování
Na co má žák právo







být informován o veškerém dění ve škole
být zvolen do žákovského samosprávného orgánu (např. do žákovského parlamentu)
volně se pohybovat po škole v místech k tomu určených, pokud neprobíhá jeho
povinná výuka
vhodným způsobem vyjadřovat své názory a připomínky
požádat pedagogického pracovníka o pomoc, neví-li si rady nebo když má problém
na ochranu před různými formami násilí

Co by žák měl







pravidelně se připravovat do vyučovacích hodin
dodržovat osobní hygienu
dbát na čistotu svého oděvu
při vstupu do místnosti pozdravit, před vstupem do sborovny, kabinetu nebo ředitelny
zaklepat
slušně oslovovat své kamarády, nejlépe křestním jménem
svým chováním na veřejnosti přispívat k dobrému jménu školy

Co žák musí






účastnit se výuky podle rozvrhu hodin
chovat se slušně ke všem pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům školy
vždy poslouchat pokyny pedagogických pracovníků
při pohybu v prostorách školy dbát na svou bezpečnost
zdržovat se projevů násilí a nepřátelství vůči svým spolužákům

Co by žák neměl





zbytečně se zdržovat v šatně
přinášet předměty, kterými by mohl zranit sebe nebo své kamarády
slovně ani tělesně napadat své kamarády
používat vulgární výrazy

Co žák nesmí








užívat drogy a jiné látky, které poškozují jeho zdraví
přinášet do školy nebezpečné a návykové látky (drogy, cigarety, elektronické cigarety,
alkohol)
poškozovat svévolně majetek školy
opouštět školu bez vědomí vyučujícího nebo třídního učitele
otvírat okna, vyklánět se z nich a sedat na parapetech
vstupovat do cizích tříd a šaten bez svolení učitele
v prostorách školy projevovat přílišnou vzájemnou náklonnost ke spolužákům
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Dodatky ke školnímu řádu

























žáci vstupují do školní budovy v 7.40 h. (netýká se žáků ve ŠD, dojíždějících a žáků, kteří
přicházejí na předsunuté vyučování), do šaten vstupují boční chodbou
v případě potřeby požádají dojíždějící žáci do 2. dne od zahájení školního roku třídní
učitele o vydání průkazek pro dojíždějící žáky a nahlásí dobu příjezdu
do 15. září každého školního roku si dojíždějící žáci vyzvednou u sekretářky školy
průkazky, které umožňují dřívější vstup do školy; žák je povinen na požádání průkazku
předložit a pobývat jen ve vyhrazených učebnách; v případě porušení tohoto nařízení
škola za žáka neodpovídá
žáci se po vstupu do školy přezouvají (přezůvkami není sportovní obuv)
žáci udržují pořádek v šatnách i učebnách; v celém objektu školy i v jejím okolí platí
přísný zákaz odhazování odpadků, vyhazování věcí z oken tříd apod.
škola neodpovídá za ztrátu věcí, které nesouvisejí s vyučovacím procesem (řetízky,
mobily, přehrávače MP3, peníze, elektronika …)
v průběhu vyučování mají žáci vypnuty a v aktovkách uloženy mobily, přehrávače MP3
aj.; v případě porušení tohoto nařízení bude mobil nebo přehrávač odebrán, uložen
v ředitelně a předán pouze zákonnému zástupci žáka
v době polední přestávky mohou opouštět budovu školy jen žáci, kteří mají k tomu
písemný souhlas svých rodičů a rodiče tím za své děti přebírají v dané době
zodpovědnost; v případě, že žák tento písemný souhlas nemá, tráví polední přestávku jen
v učebně k tomu určené, tzn. v knihovně, kde je zajištěn pedagogický dozor
chování ve školní jídelně se řídí hygienickými i společenskými zásadami
po ukončení vyučování žáci urychleně opouštějí budovu školy
každý úraz, nevolnost, náhlé onemocnění žák bezprostředně hlásí vyučujícímu, třídnímu
učiteli, nebo dozoru na chodbách
předem známá absence je omlouvána s předstihem zákonnými zástupci žáka
nepřítomnost z důvodu nemoci je omlouvána rodiči do druhého dne
chybí-li žák z vážných důvodů, omlouvají rodiče žáka u třídního učitele; 3 a více dnů
omlouvá na písemnou žádost rodičů ředitel školy
je-li absence žáka v předmětu za dané pololetí vyšší než 25%, koná žák komisionální
zkoušku z učiva, které bylo probráno v době jeho nepřítomnosti
lékařské potvrzení o omezení v TV, PČ z důvodu zdravotního stavu je žák povinen
předložit do 30. září každého školního roku, nemá-li předchozí potvrzení dlouhodobější
platnost
do vyučování žáci nosí žákovskou knížku, učebnice a sešity dle rozvrhu, psací potřeby a
potřebné pomůcky
zapůjčené učebnice je žák povinen označit svým jménem a obalit; v případě poškození, či
ztráty uhradí učebnice ve výši, která je stanovena v řádu školy
žák je rovněž povinen uhradit obnovu, či opravu majetku školy, který úmyslně poškodil
v dopoledních hodinách platí zákaz vpouštět do budovy školy cizí osoby z důvodu
bezpečnosti žáků a zabezpečení majetku školy
informace o prospěchu a chování mohou rodiče získat v době třídních schůzek, v úřední
dny výchovného poradce, metodičky primární prevence; po domluvě s vyučujícími
i v jiném termínu
za bezpečnost žáků po vyučování zodpovídají rodiče
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