Školní řád
ZŠ při DPN Velká Bíteš

Školní řád
I.Povinnosti a práva žáka
Žák má právo:
1. na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu a být informován o případných změnách
v organizaci studia, být seznámen s učebním plánem, se školním řádem a klasifikačním
řádem, na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
2. užívat veškerá zařízení a vybavený školy v souvislosti s výukou pod vedením učitele nebo
jiných pověřených osob
3. na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní,
morální a sociální rozvoj. Má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho
pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku
4. na vyjádření svého vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí
vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského
soužití. Žák má právo sdělit svůj názor učiteli, ředitelce školy
5. na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím
6. na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy
7. na pomoc vyučujícího v případě, že potřebuje doplnit své znalosti, dovednosti
8. na zvláštní péči v odůvodněných případech /onemocnění, zdravotní postižení, v případě
mimořádných schopností a talentu/
9. na život a práci ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivin z pracovního
prostředí v rámci možnosti školy
10. na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a
psychotropními látkami
11. na odpočinek a volný čas
Žák je povinen:
Dodržovat školní řád, vnitřní řád odborných učeben
Docházka do školy
1. Žáci, kteří přijdou do školy pozdě, se omluví vyučujícímu – výjimkou je příchod z vizity,
dyslexie či od lékaře – o tomto je učitel informován od zdravotní sestry.
2. Nepřítomné žáky hlásí zdravotní sestra při předávání žáků před vizitou, ve sborovně odevzdá
písemnou hlášenku.
3. Nemá – li žák řádně omluvenou nepřítomnost ve škole, považují se zameškané hodiny za
neomluvené.

Chování žáka ve škole
1, Žáci přicházejí do školy za doprovodu zdravotní sestry, která je předá dozírajícímu učiteli
2. Chování žáků ve škole se řídí ustanovením školního řádu. Žáci zachovávají pravidla
společenského chování, zejména nezapomenou pozdravit, poděkovat, poprosit, dát přednost,
pomoci. Ve výuce mluví s učitelem pouze, když je vyvolán.
3. Žák nenosí do školy žádné cenné předměty
4. Opouštět školní prostory v době pobytu ve škole je dovoleno pouze v doprovodu
zdravotníků, pokud si tito žáka vyžádají, nebo učitelů.
5. Žáci odpovídají za čistotu místa, jeho neporušenost a pořádek. Dbají na dobrý stav učebních
pomůcek a zařízení školy. Zaviní – li žák poškození nebo ztrátu školního majetku, jakož i
jakoukoli škodu na majetku spolužáků, je povinen ohlásit tuto skutečnost svému třídnímu
učiteli.
6. Žáci jsou povinni být opatrní na své osobní věci. Zjistí – li žák ztrátu nebo poškození svého
osobního majetku, oznámí toto ihned svému třídnímu učiteli.
7. Žákům není dovoleno zdržovat se u dveří sborovny, ředitelny, jestliže neplní povinnost
služby.
8. K ředitelce školy a učitelům se chovají slušně a při setkání je zdraví nejen ve škole, ale i mimo
školu. Zdraví i cizí dospělé návštěvníky školy.
Chování žáka ve vyučování
1. Žák sedí na svém místě zároveň se zvoněním na vyučovací hodinu a má připraveno na stole
vše, co bude potřebovat.
Žák nesmí svévolně opouštět třídu, v době výuky se potulovat po chodbách školy. Nesmí
rovněž v době výuky navštěvovat jiné třídy a rušit tak vzdělávání ostatních dětí.
2. Není – li žák připraven na vyučování, nemá – li úkol nebo zapomněl – li něco, omluví se na
počátku hodiny vyučujícímu. Omlouvá se vstoje, ale zůstává na svém místě. Při zkoušení u
tabule na známku předkládá bez vyzvání žákovskou knížku.
3. Před hodinou tělesné výchovy je povinností žáků převléknout se do cvičebního úboru /podle
toho, cvičí – li na hřišti nebo v tělocvičně/. Hoši se převlékají ve třídě, dívky v chodbě na
WC. Všichni se přezouvají v šatně. Vstupovat do tělocvičny bez doprovodu učitele je
zakázáno. Příchod i odchod se řídí pokyny učitele.
4. Na akce pořádané mimo prostory školy /výchovné koncerty, exkurze, výstavy/ odcházejí a
přicházejí žáci pod vedením vyučujícího a řídí se jeho pokyny.
Chování žáka o přestávkách
1. Přestávky jsou určeny k odpočinku žáků a k přípravě na další vyučovací hodinu. Přestávku
stanovuje žákům vyučující – tzv. individuální přestávky.
2. O velké přestávce jsou asistentkou pedagoga předáni zdravotní sestře na 1.a 2. oddělení. Po
svačině je sestra předá zpět učitelům.
Odchod ze školy
1. Při odchodu ze školy a ze třídy si žáci uklidí svoje pracovní místo, nenechávají odpadky
v lavicích a pod nimi a židli položí na lavici.
2. Ve třídě zůstane žákovská služba, která překontroluje pořádek.
3. Po skončení vyučování odcházejí žáci za doprovodu učitele, který je předá zdravotní sestře.
4. Zdržovat se ve školních prostorách po vyučování není žákům dovoleno.

II. Provoz a vnitřní režim školy
1.Časový harmonogram: Vyučování začíná v 8.50h
8. 50 – 10.25h – 1.blok /individuální přestávky/
Velká přestávka (žáci jsou odváděni AP na oddělení)
10.45 – 12. 20h – 2.blok /individuální přestávky/
Velká přestávka na oběd
13.15 - 14. 40h – 3.blok /individuální přestávky/
Individuální přestávky stanoveny ředitelkou školy – rozhoduje o jejich započetí a délce vyučující
pedagog. Přizpůsobí je aktuálnímu stavu ve třídě. IP = preventivní opatření před problémovým
chováním a fyzickou agresí.
2. Školní prostory se otevírají v 8,00 hodin.
3. Vyučuje se podle rozvrhu schváleného ředitelkou školy.
4. Není dovoleno bezdůvodně rušit výuku, jednání se zdravotníky a rodiči probíhají hlavně
mimo vyučování.

III. Hygiena, bezpečnost a ochrana zdraví
1. Žáci dodržují obecné zásady hygieny, zejména dbají na mytí rukou. Dbají na čistotu a pořádek
ve třídě a školních prostorách. Odpadky odhazují do odpadkových košů
2. Ve škole jsou žáci v přezůvkách, na hodinu tělesné výchovy se převlékají do cvičebního
úboru.
3. Každý žák chodí do školy řádně upraven.
4. Větrání učeben se provádí podle pokynů učitele.
5. Žáci dodržují pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární řád.
6. Žákům není dovoleno vstupovat samostatně do sborovny, do ředitelky, do kabinetů, učebny
PC, tělocvičny, na zahradu, do dílny. Vstup je dovolen pouze za přítomnosti vyučujícího.
7. Žákům není dovoleno manipulovat s elektrickými přístroji a zásuvkami.
8. Obzvláštní opatrnost zachovávají žáci na místech s větším nebezpečím úrazu - šatna,
tělocvična, spojovací chodby.
Chování při vzniklém úrazu
1. Při každém úrazu nebo poranění je nutné poskytnutí či organizování první pomoci a odeslání
žáka na ošetřovnu. K lékařskému ošetření je žák doprovázen zdravotní sestrou, v případě
nutnosti i učitelem.
2. Každý úraz je třeba oznámit ředitelce školy, popř. třídnímu učiteli. Tuto povinnost má
vyučující učitel /oznámí třídnímu učiteli/, stane – li se úraz ve vyučovací hodině, a třídní
učitel /oznámí řediteli školy/, stane – li se úraz o přestávce.
3. Vyžádá – li si úraz absenci žáka, je povinností učitele sepsat protokol o úrazu a do 48 hodin
záznam o úrazu: 2x při jednodenní absenci /nepočítá se den úrazu/ a 7x při vícedenní
absenci.
4. O každém úrazu či poranění musí být informována příslušná staniční sestra.
Žákům je zakázáno:
1. nosit a přechovávat věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní
výchovu jich samotných nebo spolužáků
2. užívat ve škole a při školních akcích návykové látky /včetně alkoholických nápojů/ a látky
ohrožující zdraví a bezpečnost
3. kouřit v prostorách školy
4. vyjadřovat jakoukoli formou projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

IV. Podmínky zacházení s majetkem školy
1. Žáci dbají na dobrý stav zařízení školy a učebních pomůcek, svévolně je nepoškozují a neničí.
2. Zaviní – li žák poškození nebo ztrátu školního majetku, jakož i jakoukoli škodu na majetku
spolužáků, je povinen ohlásit tuto skutečnost svému třídnímu učiteli.
3. Za opravu či náhradu poškozeného nebo ničeného majetku školy bude po rodičích vyžadována
finanční náhrada.
4. Žáci dbají na dobrý stav učebních pomůcek, které mají s sebou z kmenové školy.

V. Omlouvání neúčasti žáka ve vyučování a uvolňování z výuky
Našimi žáky jsou děti – pacienti dětské psychiatrické nemocnice. Omlouvání a uvolňování žáka
z výuky se proto řídí takto:
1. Žák je omluven nebo uvolněn z výuky, pokud při příchodu dětí do školy je omluven zdravotní
sestrou z příslušné stanice ústně nebo písemně na hlášence, kterou předává ve sborovně.
2. Žák je omluven nebo uvolněn z výuky, pokud se souhlasem rodiče nebo jiného zákonného
zástupce s ním odjíždí domů /dovolenka, propuštění/
3. Žák není omluven, pokud je lékařem uznán schopným výuky, do školy se dostaví, ale výuky
se vědomě neúčastní /pobývá na chodbě nebo WC/
4. Žák není omluven, pokud z akce mimo nemocnici uprchne a nevrátí se do školy.
5. Úplné uvolnění žáka z tělesné výchovy povoluje ředitel školy na základě zprávy od
ošetřujícího lékaře v DPN.

Povinnosti provozního zaměření
1. Při odchodu ze školy uzamknout svou třídu, dohlédnout na uzavření oken, vypnutí
elektrických spotřebičů..
2. Při odchodu ze školy, není-li v ní jiná osoba, uzamknout veškeré školní prostory.
3. Šetřit elektrickou energií, vodou.

Velká Bíteš, 1.září 2016
Mgr. Alice Bednářová
ředitelky školy

P r o t o ž e j s e m ž á k e m /ž á k y n í/ t é t o š k o l y
v í m, c o p r o m ě z n a m e n á

Měl/a/ bych:








slušně se chovat ve všech prostorách školy i mimo ně
zdravit dospělé osoby
pravidelně se připravovat na vyučování
chodit do školy slušně upravený /á/
vážit si nejen svých věcí, ale i věcí spolužáků a majetku školy
dbát na pořádek a čistotu nejen na svém místě, ale i v dalších prostorách školy
respektovat své vyučující a plnit jejich pokyny

Neměl/a/ bych:






zapomínat pomůcky a domácí úkoly
nosit do školy a manipulovat s předměty, které mohou ohrozit mé zdraví a zdraví
spolužáků
nosit ve škole sportovní obuv s černou podešví
přisvojovat si věci, které mi nepatří
používat vulgární slova a fyzické násilí

Čemu se musím vyhnout





všem projevům ubližování a ponižování spolužáků
kouření, užívání drog a dalších škodlivých látek
ohrožení svého zdraví a zdraví svých spolužáků
vzdalovat se ze třídy v průběhu vyučování bez souhlasu vyučujícího

Co za to očekávám od dospělých






slušné chování a jednání se mnou
že všechny jejich pokyny budou rozumné
že pro mě budou autoritou a vzorem
že jim budu moci sdělit svá trápení a budou mít pro mě pochopení
že vyslechnou mé oprávněné námitky

