Naše pravidla
Provoz školy:
 Školní družina se otevírá v 6 a končí v 1630 h.
 Vyučování začíná v 00. Ranní dohled v šatně zajišťuje od 730 pan školník. Dohled nad dětmi navště
vujícími školní družinu vykonává paní vychovatelka.
 V 745 odcházejí děti do svých tříd a připravují se na vyučování. Zde jsou s nimi již třídní učitelé nebo
určený dohled. Dohled o přestávkách drží učitelé podle rozpisu, který visí na chodbě.
 Dveře školní budovy zavírá při ranním odchodu pan školník. Každý další odcházející je povinen za se
bou dveře uzavřít. Příchozí do uzavřené školy se řídí pokyny u videotelefonu.
Povinnosti žáků:
 Po příchodu do školy se žák v šatně přezuje. Vzhledem k bezpečnosti (§ 102 ZP) musí mít děti ve
škole přezůvky s pevnou patou nebo alespoň s páskem přes patu. V případě úrazu způsobeného
nesprávnou obuví nebude moci být poskytnuto odškodnění úrazu.
 Obuv a oděv si odloží na vyhrazené místo. V šatně neponechává peníze ani cenné věci (v případě
potřeby si je uloží u třídního učitele). Potom již sám neopustí budovu.
 Do školy žák nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví dětí nebo způsobit úraz. Mobil do školy
nepatří - pokud rodiče trvají na tom, aby jej dítě mělo, bude vypnut a uložen v aktovce. Jeho ztráta
nebude školou hrazena.
 Ve škole se děti chovají ukázněně, neběhají po chodbách ani schodech, nenaklánějí se přes zábradlí.
 Vstup do tělocvičny je povolen pouze s učitelem. Přípravu nářadí a cvičení na něm vykonává žák na
pokyn vyučujícího.
 Členové zájmových kroužků mohou být ve vyhrazených třídách jen se svými vedoucími. Po
ukončení činnosti a úklidu třídy či tělocvičny odcházejí pod jejich dohledem do šatny nebo přímo do
ŠD pod dohled vychovatelky.
 Všichni žáci jsou povinni šetřit majetek školy včetně učebnic. Škodu způsobenou úmyslně nebo
neukázněným chováním uhradí rodiče žáka.
 Ke spolužákům je každý školák ohleduplný a přátelský, nezapomíná na slušné vyjadřování. Zdraví
dospělé i své spolužáky.
 Dbá na pravidla osobní hygieny. Na záchodech i ve všech prostorách školy udržuje čistotu.
 Zjištěné závady, nedostatky, ztráty a veškeré úrazy okamžitě nahlásí třídnímu učiteli.
 Pokud si žák způsobí úraz porušením pravidel školního řádu, nebude školou odškodněn.
 Po skončení vyučování si žák uklidí své místo a pod vedením paní učitelky odchází do šatny a na
oběd. Žáci navštěvující školní družinu odcházejí se svojí paní vychovatelkou do ŠD.
 V jídelně se řídí pokyny učitelek a vychovatelek. Dodržuje pravidla slušného stolování.
 Prolézačky na školní zahradě používají děti se svolením a pod dohledem dospělých.
 Dodržují provozní řád venkovního hřiště.
 Cestou domů dává pozor na svoji bezpečnost. Přechází jen na vyznačeném přechodu! Na zastávce
autobusu se chovají žáci ukázněně.
 Mimo školu včetně volných dnů a prázdnin, se žák chová a jedná tak, jak se mezi sebou chovají
slušní lidé.
Uvolňování ze školy:
 Na jeden den uvolní žáka třídní učitelka.
 Na delší dobu na základě písemné žádosti rodičů ředitel školy.
 Nepřítomnost žáka je nutno omluvit do 48 hodin.
 Rodičům umožňujeme po dohodě účast ve vyučovacích hodinách
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