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Základní pravidla pobytu ve škole
Vyučování začíná zpravidla v 7,50 hodin na obou stupních školy (nejdříve však v 7,00 hodin). Vyučování končí nejpozději do
16.00 hodin. Do školy přicházejí žáci nejpozději 10 minut před zahájením vyučování. Opožděný příchod bude zaznamenán
v třídní knize a v žákovské knížce. Dohled nad žáky je zajištěn zaměstnanci školy po celou dobu jejich pobytu ve školní budově,
přehled dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde probíhá.
Žáci chodí do školy slušně, vkusně a čistě oblečeni, dbají na svoji osobní hygienu. Při pobytu ve škole chrání zdraví své
i svých spolužáků.
Žáci dodržují pravidla společenského chování a normy slušnosti a bezpečného pohybu v budovách a v celém areálu školy.
Žáci nenosí do školy cenné předměty nesouvisející s výukou či větší finanční částky. V případě porušení pravidel stanovených
tímto školním řádem pro vnášení a používání věcí žákem uplatní škola při vzniku škody na těchto věcech pravidlo o zavinění
poškozeného (§ 2918 občanského zákoníku), v jehož důsledku se povinnost školy k náhradě vzniklé škody (§ 391 zákona č.
262/2006 Sb.) poměrně sníží nebo úplně zanikne.
Během vyučování, přestávek a na akcích souvisejících s výukou (divadlo, exkurze, kino, atd.) je zakázáno používání
vlastních elektronických zařízení (telefony, tablety, nabíječky, …). V době školního vyučování, přestávek a na akcích
souvisejících s výukou jsou tato vlastní elektronická zařízení vypnutá a uložená v tašce žáka.
Porušení tohoto ustanovení bude posuzováno jako vážný kázeňský přestupek a bude uloženo výchovné opatření.
Žáci do školy nenosí a nepožívají energetické nápoje. Je zakázáno vnášení a požívání alkoholických nápojů v celém areálu
školy.
Úrazy a zranění jsou žáci povinni neprodleně nahlásit vyučujícímu, při jehož hodině se úraz stal, nebo dohledu na úseku,
kde se úraz stal, popřípadě jinému zaměstnanci školy, který zajistí následný postup.
Jakoukoli ztrátu jsou žáci ihned povinni ohlásit vyučujícímu nebo TU, který záležitost ihned důkladně vyšetří. Pokud není
přítomen TU, ztrátu ihned nahlásí v ředitelně. Je-li ztráta ohlášena s velkou časovou prodlevou, není možné ji prošetřit a následně
odškodnit.
Pro žáky platí přísný zákaz manipulovat s elektrickým, plynovým a protipožárním zařízením.
Vstup do školní budovy
Školní budova – vchod pro žáky, rodiče a ostatní návštěvníky školy se otevírá:
pro žáky, kteří jdou do školní družiny, v 6.00 hodin (žáci zvoní na zvonek, ohlásí příchod, odloží si věci v šatně a odcházejí do
prostor ŠD, nejpozdější příchod žáka do ŠD je stanoven na 7.15 hodin), pro žáky, kterým začíná výuka v 7.50 hodin, pro
1. stupeň v 7.30 hodin, pro 2. stupeň v 7.35 hodin (žáci vchází dle pokynů zaměstnance školy, který přímo u vchodu vykonává
dohled a zajišťuje hladký průběh vstupu žáků). V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad
nimi zajišťují pedagogický dohled (např. v případě špatného počasí).
Šatna
Po příchodu do budovy si žáci v šatnových boxech odkládají obuv (přezouvají se do domácí obuvi - v budově se nesmějí
pohybovat ve sportovní obuvi – tenisky, jarmilky) a svršky na místa k tomu určená. Ihned odcházejí do učeben. V šatnách se
nezdržují, udržují zde pořádek. V průběhu vyučování je žákům vstup do prostoru šaten povolen pouze se svolením vyučujícího.
Žáci, kteří přichází do školní budovy z různých důvodů později, zazvoní na zvonek a nahlásí svou přítomnost zaměstnanci školy
obsluhující el. otevírání dveří. Požádají o odemčení šatny přítomnou uklízečku, popřípadě si své věci odnesou do třídy
a o přestávce si je se šatnářem uloží do šatnového boxu.
Žák pověřený uzamykáním šaten – šatnář – ručí za uzamčení šatny v 7,45 hod. a v době vyučování ani
o přestávce do šatny nikoho nepouští (nikomu nesmí vydat klíč od šatnového boxu).
Z hygienických a provozních důvodů si žáci každý den po skončení vyučování odnášejí všechny své věci ze šaten domů.
Vyučování
Vyučovací hodina trvá 45 minut. Organizace vyučovacích hodin viz příloha č. 1.
V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena
rodičům.
Čas od příchodu do třídy do zahájení vyučování využívá žák k přípravě na vyučování. Po zvonění na vyučování se žáci zdržují na
svých místech a chovají se ukázněně.
Při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy žáci povstanou a vyčkají pokynů vyučujícího, na pozdrav odpoví.
Není-li žák na vyučování připraven nebo nemá vypracován domácí úkol, omluví se ihned na začátku vyučovací hodiny. Stejně tak
učiní v případě, zapomene-li jakoukoliv školní potřebu či pomůcku do vyučování. Tato skutečnost bude učiteli evidována.
Po skončení poslední vyučovací hodiny žáci řádně uklidí své pracovní místo, stanovená služba třídy po odchodu žáků provede
hrubý úklid učebny. Příslušný vyučující provede kontrolu třídy.

Na odpolední vyučování mohou žáci čekat v šatnách. Po dobu jejich pobytu v šatně vykonávají nad žáky dohled pracovníci školy
dle aktuálního rozvrhu.
Žákům je v době jejich vyučování zakázáno opouštět školní budovu.
Je-li žák nucen odejít ze školy v průběhu vyučování, předloží v žákovských záznamech omluvenku od zákonného zástupce
třídnímu učiteli nebo vyučujícímu, z jehož hodiny odchází.
Žák ve vyučování dodržuje zasedací pořádek stanovený TU. Výjimku tvoří požadavek vyučujících příslušných předmětů.
Žák předkládá ke kontrole a případnému podpisu rodičům (zákonnému zástupci) žákovské záznamy.
Žák oznámí TU jakoukoliv změnu osobních údajů (změna bydliště, zaměstnání rodičů, zdravotní pojišťovny aj./.
Hlášení o změně zdravotního stavu /omezení, osvobození, uvolnění z TV, PČ/ nahlásí žák příslušnému vyučujícímu
a informuje také svého TU.
Třídní služba
Službu ve třídě vykonává dvojice žáků, kterou určí třídní učitel na dobu jednoho týdne.
V průběhu dne kontroluje služba zařízení třídy a zjištěné nedostatky odstraní nebo oznámí TU.
Na každou vyučovací hodinu je služba povinna připravit čisté tabule i bez pokynů učitele se snaží během vyučování tabule umýt,
aby byl zajištěn plynulý zápis vyučujícího.
Nejsou-li určeni jiní žáci, zajišťuje služba i učební pomůcky potřebné na vyučování.
Po skončení vyučování kontroluje ve spolupráci s vyučujícím poslední vyučovací hodiny celkovou čistotu třídy
a pořádek ve třídě.
Po odchodu žáků provede hrubý úklid třídy.
Nepřijde-li učitel do 5 minut po zazvonění do vyučování, hlásí tuto skutečnost služba v ředitelně.
Při zahájení vyučování oznamuje služba učiteli nepřítomné žáky.
Po ukončení výuky v odborné učebně služba provede po odchodu žáků do kmenové třídy její úklid. (Stěhování tříd je
zaznamenáno v rozvrhu odborných učeben i v třídním rozvrhu.)
Žákovská samospráva
Žákovská samospráva se přímo podílí na organizování kolektivního života třídy a školy. Působí na žáky tak, aby udržovali
pravidla školního řádu a plnili své žákovské povinnosti. Schůzky žákovské samosprávy svolává podle potřeby TU, s výsledkem
jednání je seznámen kolektiv třídy. Funkce v žákovské samosprávě si volí žáci ve spolupráci s TU.
Speciální učebny
Do speciálních učeben (učebna chemie, fyziky, poradenské pracoviště, PC učebna, jazyková učebna, dílny, hudebna,
učebna výtvarné výchovy) se žáci stěhují ukázněně během přestávky (po velké přestávce po 1. zvonění).
Do tělocvičen se žáci přemisťují během přestávky vždy společně, ukázněně a řídí se pokyny ped. dohledu na chodbách. Žáci
omluvení v hodině TV jsou v hodinách přítomni a pomáhají učiteli při pomocných pracích.
Do tělesné výchovy nosí žáci cvičební úbor doporučený učitelem, do pracovního vyučování nosí žáci pracovní obuv a oděv
doporučený učitelem.
Přestávky
Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové.
O malých přestávkách nevycházejí žáci bezdůvodně ze tříd. Okna ve třídě jsou uzavřena, dveře třídy na chodbu jsou zásadně
otevřeny. Okna se otevírají a zavírají během vyučovací hodiny na pokyn vyučujícího.
Po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut. O velké přestávce žáci ve třídě svačí, ve zbývajícím čase se
mohou procházet po chodbě na svém patře. Velká přestávka může být využívána za vhodného počasí k pobytu žáků mimo budovu
na relaxační ploše dle rozvrhu. Na relaxační ploše se žáci řídí pokyny vyučujícího, který vykonává dohled. Žáci nesmí tuto
vyhrazenou plochu opouštět.
Je zakázáno zdržovat se v prostoru schodiště, bezdůvodně přecházet z poschodí do poschodí, zdržovat se na WC
a v šatnách.
Školní bufet navštěvují samostatně ve stanovené době (7,30 –7,45 hod. a 9,30 – 9,45 hodin, kdy je zabezpečen dohled).
Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 30 minut. Žáci, kteří neopustí budovu školy, se při čekání na
odpolední vyučování řídí pokyny dohledu v jídelně i v šatnách. Žáci, kteří opouštějí školní budovu v době polední
přestávky, musí mít v žákovských záznamech svolení rodičů.
Jídelna
Do školní jídelny na obědy chodí žáci až po skončení dopoledního vyučování dle aktuálního rozpisu. V prostorách jídelny
dodržují žáci hygienické předpisy a osobní hygienu.
Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, dodržují zásady slušného stolování a řídí se pokyny pedagogického dohledu a personálu
školní jídelny. Při příchodu a odchodu žáci zdraví.
Neukázněný žák může být zařazen na jiné místo fronty čekajících žáků.

Školní areál
Ve školním areálu, ke kterému náleží i parkoviště, se žáci nezdržují, neběhají kolem budov, neskáčou po zábradlí
a schodech. V celém areálu školy není dovoleno jezdit na kolečkových bruslích, kolech či koloběžkách a také vjíždět do
budovy na kolečkových bruslích, kole či koloběžce. Žáci, kteří dojíždějí do školy na kole, respektují dopravní předpisy

a značky, dbají zvýšené opatrnosti. Kolo, či koloběžku ukládají do stojanů řádně uzamčené. V případě neuzamčení kola či
koloběžky škola za ztráty neručí.
Při odchodu ze školy přes Cihelní ulici dodržují pravidla silničního provozu a slušného chování. V celém areálu školy
udržují pořádek.
Cestují-li žáci do školy dopravním prostředkem, chovají se slušně, ukázněně, uvolňují místo starším nebo nemocným osobám.
K takovému jednání vedou i mladší spolužáky.
Režim při akcích mimo školu
Při organizaci výuky na akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo budovu školy stanoví zařazení a délku
přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
Při akcích, kdy je místo určené pro shromáždění žáků jiné než budova školy, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu
zdraví žáků na tomto místě 15 minut před dobou shromáždění. Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků končí na předem
určeném místě a v předem určeném čase po ukončení akce. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující
pedagog zákonným zástupcům žáků nejméně 2 dny předem, a to zápisem do žákovské knížky (žákovských záznamů) nebo jinou
písemnou informací.
Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny
doprovázejících osob. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, ozdravné pobyty, …. 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.
Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví žáků: směrnice pro
ozdravný pobyt, směrnice pro lyžařské výcvikové kurzy, směrnice pro školní výlety, směrnice pro kurzy plavání.
Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka uváděného v klasifikaci chování na vysvědčení.
V případě vážného porušení školního řádu je možné ukončit účast žáka na akci konané mimo školu. Návrat domů zabezpečí
zákonný zástupce žáka.
Při zapojení školy do soutěží zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků v průběhu akce a po dobu dopravy na soutěže a ze
soutěží vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.
Docházka do školy
Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat (nemoc, úraz apod.), je zákonný zástupce žáka
povinen nejpozději do tří kalendářních dnů oznámit třídnímu učiteli (nebo do kanceláře školy) důvod nepřítomnosti žáka ve škole.
Důvody a termín nepřítomnosti žáka ve škole uvede zákonný zástupce žáka také do žákovských záznamů
a potvrdí je svým podpisem. Žák je povinen tento zápis předložit první den po svém návratu třídnímu učiteli. Škola může
požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, resp.
praktickým lékařem pro děti a dorost, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka, a to
pouze v případě, že nepřítomnost žáka ve škole přesáhne tři dny školního vyučování. Ve zcela výjimečných, individuálně
stanovených případech (především v případě časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) může škola
požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost, o nemoci žáka
i v případě nepřítomnosti, která nedosahuje délky tří dnů.
Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo
zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.
V předmětu tělesná výchova uvolní ředitel školy žáka z vyučování na základě písemné žádosti zákonného zástupce a na písemné
doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře.
Ze závažných důvodů žádá zákonný zástupce o uvolnění žáka z jedné vyučovací hodiny vyučujícího předmětu (třídního učitele),
o uvolnění na jeden den třídního učitele, na dva a více dnů ředitele školy – vždy zásadně písemnou žádostí PŘED ZNÁMOU
NEPŘÍTOMNOSTÍ.

ZŠ Hradec nad Moravicí dne 30. 8. 2016

_______________________
Mgr. Radka Očadlíková
ředitelka školy

Příloha č. 1

ORGANIZACE VYUČOVACÍCH HODIN - ZVONĚNÍ
hodina

začátek hodiny

konec hodiny

DOPOLEDNÍ VYUČOVÁNÍ
1. HODINA

7:50

8:35

8:45

9:30

9:50

10:35

10:45

11:30

11:40

12:25

12:35

13:20

PŘESTÁVKA (10 min)
2. HODINA
PŘESTÁVKA (20 min)
3. HODINA
PŘESTÁVKA (10 min)
4. HODINA
PŘESTÁVKA (10 min)
5. HODINA
PŘESTÁVKA (10 min)
6. HODINA

POLEDNÍ PŘESTÁVKA (30 min)

ODPOLEDNÍ VYUČOVÁNÍ PRO NS/VS
Odpolední vyučování se neřídí zvoněním!
Organizace odpoledního vyučování po 4. vyučovací hodině (vyučovací blok) NS

12:00

5. + 6. HODINA

13:30

Organizace odpoledního vyučování po 5. vyučovací hodině (VS)
6.

12:55

13:40

13:50

14:35

PŘESTÁVKA (10 min)
7. HODINA

Organizace odpoledního vyučování po 5. vyučovací hodině
v případě vyučovacího bloku (VS)

12:55

6. + 7. HODINA

14:25

Organizace odpoledního vyučování po 6. vyučovací hodině (VS)
7. HODINA

13:50

14:35

14:45

15:30

PŘESTÁVKA (10 min)
8. HODINA

