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Řád ZŠ Klíček o.p.s. je určen všem účastníkům výchovně vzdělávací činnosti této školy, tj. žákům, jejich rodičům a pracovníků m školy.
Školní řád podrobněji upravuje práva a povinnosti osob (na které se jeho působnost vztahuje) a pravidla jejich vzájemných vztahů, na základě zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
Ve smyslu § 30 školského zákona v platném znění dále školní řád upravuje provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy
diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou rozpracována v příloze – Klasifikačním řádu ZŠ Klíček.
Třídní pravidla jsou ustanovována v souladu se Školním řádem, ten je jim vždy nadřazen.
K účasti na výchovně vzdělávací činnosti v ZŠ Klíček o.p.s. se žák, jeho rodiče i pedagogičtí pracovníci rozhodli svobodně s vědomím práva vybrat si školu (pracoviště)
odpovídající osobním představám o podmínkách výchovy a vzdělávání. Každý ze zúčastněných se tedy svobodně rozhodl dodržovat dohodnutá pravidla a povinnosti.¨
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Práva žáků

Mám právo na vzdělávání a školské služby vymezené zákonem a na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. Také se mohu úměrně svému věku, podle svých možností vyjadřovat k rozhodnutím souvisejícím nebo
vyplývajícím z výše uvedeného práva.
Mám právo se v rámci školy podílet na činnosti školního parlamentu, volit a být do něj volen a prostřednictvím zvolených zástupců se mohu obracet na ředitele školy.
Mám právo na informace a poradenskou pomoc školy, např. při řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními žáky nebo zaměstnanci školy. Mohu žádat o řešení takových problémů přímo ředitele školy.
Mám právo na svobodu myšlení, náboženství a projevu, na respektování svého soukromí i soukromí své rodiny.
IV.
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Společná práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců a pracovníků školy

Každý z nás má právo na úctu, respekt a toleranci vůči své osobě i svému osobnímu majetku, na důstojné prostředí a podmínky k práci i odpočinku, na uspokojení základních lidských potřeb (jídlo, pití, osobní hygienické potřeby), volný čas a
relaxaci.
Každý z nás má právo být vyslyšen, uplatnit svůj názor, podílet se na vytváření dalších pravidel. Respektujeme tyto další vzájemné dohody, podporující pravidla školního řádu (třídní pravidla). Jsme proto ochotni ke vstřícnému,
otevřenému jednání a diskuzi, k vytváření vzájemných pozitivních vztahů, ke vzájemné spolupráci. Nasloucháme druhým a respektujeme jejich právo na vlastní názor.
Každý z nás má právo cítit se bezpečně, nebýt vystavován fyzickému nebo psychickému násilí – neodůvodněným podezřením, ironizování, ponižování, pomluvám, pohrůžkám či šikaně. V žádném případě tedy
nepoužíváme vůči druhým slovního, psychického či fyzického násilí.
Každý z nás má právo na ochranu před kontaktem se škodlivými látkami. Respektujeme proto zákaz přechovávání či užívání škodlivých látek (alkohol, cigarety, drogy) v prostorách školy či při akcích pořádaných školou.
Každý z nás má právo na ochranu před nevhodnými vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu.
Dbáme na pořádek a čistotu ve škole, dodržujeme přezouvání, úklid školních pomůcek a péči o ně. Svým jednáním chráníme zdraví a bezpečnost, vědomě předcházíme úrazům.
III.

1.

Obecná ustanovení

Povinnosti žáků

Mám povinnost řádně chodit do školy a přicházet do ní včas tak, abych nejpozději 10 min. před zahájením vyučování již byl přítomen a připraven ve své třídě.
Dodržovat školní řád, vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně svého zdraví i zdraví spolužáků a všeobecné bezpečnosti, se kterými jsem byl/a seznámen/a.
Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu se školním řádem.
Dodržovat zásady slušného chování ve vztahu ke všem pracovníkům školy i spolužákům, nepoužívat hrubá a vulgární slova.
Dodržovat přísný zákaz nošení předmětů do školy bezprostředně nesouvisejících s výukou nebo předmětů, kterými mohu ohrožovat zdraví své nebo zdraví ostatních.
Nenosit do školy (ani na akce pořádané školou) větší množství peněz nebo cenné předměty. Přinesu-li si do školy mobilní telefon, pak škola neodpovídá za jeho ztrátu, odcizení či poškození; zároveň je zakázáno jejich používání
během vyučovacích hodin, stejně jako jejich využívání k pořizování obrazových záznamů osob bez jejich souhlasu.
Zacházet šetrně s majetkem školy, svým, příp. svých spolužáků a starat se o své osobní věci.
Po dobu vyučovacího dne jsem povinen/a zdržovat se výhradně v prostorách školy a školního areálu.
Po dobu vyučování a během pobytu ve školní družině nebo v kroužcích se zdržuji v prostorách vymezených vyučujícím (vychovatelkou, vedoucím kroužku).
Z důvodu osobních potřeb (WC, nevolnost) mohu odejít po ohlášení učiteli (vychovatelce, vedoucímu kroužku), pro opuštění vymezených prostor z jiného důvodu si
musím vyžádat jejich souhlas.
Po skončení výuky mohu zůstat ve škole pouze po dohodě s některým z pedagogických pracovníků školy.
Během pobytu a pohybu mimo školní budovu dodržuji pokyny pedagogického pracovníka.
Dbám na ochranu svého zdraví a zdraví svých spolužáků – bez odkladu informuji pedagogického pracovníka nebo ředitele školy v situacích: agresivního jednání
(fyzických i slovních útoků) vůči své osobě i někomu ze spolužáků nebo jiné formy útisku nebo v případech vandalismu, u nichž jsem byl přítomen/a.
Neprodleně ohlašuji úraz, nevolnost nebo náhlé změny zdravotního stavu třídnímu učiteli nebo jinému pedagogickému pracovníkovi školy.
Ztráty věcí okamžitě hlásím svému třídními učiteli nebo jinému pedagogickému pracovníkovi školy.
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Práva zákonných zástupců

Rodiče mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí.
Volit a být voleni do školské rady.
Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí, přičemž těmto vyjádřením musí být věnována pozornost.
Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona.
Být prokazatelným způsobem informováni o zhoršení prospěchu nebo chování dítěte.
V.I.

Komunikace se školou

1. Rodiče mohou komunikovat s pedagogickými pracovníky školy v termínech konzultačních dnů nebo třídních setkání, jejichž termíny jsou zveřejněny v celoročním plánu školy, popř. v termínech vzájemně dohodnutých. Stručné
informace si mohou předávat i v době před zahájením výuky (8:00 –8:20). V době vyučování je učitel povinen věnovat veškerou pozornost a zájem žákům a nemůže být proto uvolňován pro potřeby konzultací s rodiči.
2. Pro komunikaci s vedením školy je možno využít kromě konzultačních dnů obvykle čas 7:45–9:00 a 13:00–15:30 nebo telefonicky dohodnout jiný možný termín.
3. Pro jednání s hospodářkou školy je možno využít čas 7:45–9:00 a 12:15–15:30 nebo telefonicky dohodnout jiný možný termín.
4. K pravidelné komunikaci školy s rodinou slouží Školníček, resp. žákovská knížka, kam si žáci ukládají důležitá upozornění, sdělení a informace rodičům.
VI.

Povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby jejich dítě řádně docházelo do školy.
Na vyzvání ředitele se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.
Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte na vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem (viz VII. I. Docházení žáků do školy, omlouvání absencí zákonnými zástupci).
Oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších
předpisů v platném znění a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích.
6. Nahradit škodu, které dítě způsobilo svým nevhodným chováním nebo úmyslným ničením školního majetku.
7. Respektovat školní řád a další vnitřní předpisy školy.
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Provoz a vnitřní režim školy
Docházení žáků do školy, omlouvání absencí zákonnými zástupci

Žáci jsou povinni docházet do školy pravidelně a včas podle daného rozvrhu, účastnit se vyučování a všech akcí školy, které se v době vyučování konají.
V případě, že se žák nemůže vyučování účastnit z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce nezletilého žáka třídního učitele o uvolnění z vyučování.
Vyučovací hodinu může žák opustit pouze se svolením vyučujícího na základě písemné omluvenky svého zákonného zástupce.
Uvolnění na jednu vyučovací hodinu povoluje vyučující předmětu nebo třídní učitel, na dobu nepřesahující 2 dny třídní učitel, na delší období pak ředitel školy nebo jeho
zástupce.
Zákonný zástupce žáka je povinen informovat třídního učitele prostřednictvím SMS o nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději d o 10:00 hod. dne, kdy
absence započala.
Žák je povinen předložit omluvenku ve Školníčku, resp. v žákovské knížce třídnímu učiteli ihned po návratu do vyučování. Pokud tak neučiní, lze žákovu absenci považovat za neomluvenou.
V odůvodněných případech (např. podezření na záškoláctví) může třídní učitel ke každé absenci z důvodu nemoci omlouvané zákonnými zástupci požadovat doložení žákovy nepřítomnosti také potvrzením ošetřujícího lékaře.
Každá neomluvená absence žáka je ihned po zjištění projednána s jeho zákonnými zástupci. Podle počtu neomluvených hodin může být žák potrestán kázeňským
postihem.
Jestliže dojde k opakovanému bezdůvodnému nebo řádně neomluvenému zanedbání školní docházky, je škola povinna v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb.,
o
sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů oznámit tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

VII.II.
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Vnitřní režim školy

Školní budova se pro žáky otevírá v 8:00 hod. (ranní školní družina pak v 7:30). Žáci vstupují do školy příslušnými vchody ke svým třídám.
Do budovy školy nevjíždějí žáci na koloběžkách, skateboardech, kolečkových bruslích ani na tzv. kolečkových botách apod.
Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svrchní oděvy (bundy, kabáty) do skříňky.
Začátky vyučovacích hodin jsou stanoveny následovně:

1.hodina

2.hodina

3.hodina

4.hodina

5.hodina

6.hodina

7.hodina

8.hodina

8:30 – 9:15

9:25 – 10:10

10:30 – 11:15

11:25 – 12:10

12:20 – 13:05

13:15 – 14:00

14:05 – 14:50

14:55 – 15:40

5. Ve škole není dovoleno nabízet či prodávat kosmetické nebo jiné výrobky a služby.
6. Ve škole je zakázáno propagovat strany a hnutí směřující k potlačování lidských práv či rasové nesnášenlivosti.
7. Po ukončení výuky žáci opustí prostory tříd a šaten se všemi osobními věcmi. Do 16:00 se mohou zdržovat v prostorách Infocentra, kuchyňky nebo Sovína, pod podmínkou, že neporušují ustanovení školního řádu a pravidla slušného
chování.
VII.III

Úprava režimu na mimoškolních akcích

1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola v závislosti na počtu zúčastněných žáků vždy nejméně jedním zaměstnancem školy – pedagogickým pracovníkem.
2. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy, které ji
musí schválit.
3. Při organizaci výuky na mimoškolních akcích stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce, a to podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
4. Při přecházení žáků na místa vyučování, stravování, či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti.
5. Na společných výjezdech tříd, lyžařských kurzech, výlety a zájezdech platí, že se kromě výše uvedených žáci také podřizují vnitřnímu řádu ubytovacího zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.
VIII.

Podmínky zajištění bezpečnosti, požární ochrany a ochrany zdraví

Všechny osoby účastné na vyučování jsou povinny dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních osob a řídit se protipožárními předpisy a evakuačním plánem budovy.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost se účastnit pravidelných školení v problematice BOZP a dbát bezpečnostních pokynů vedení školy.
Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. Porušení tohoto ustanovení je považováno za hrubé porušení školního řádu.
Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno užívat alkohol, omamné a psychotropní látky a pod vlivem alkoholu nebo těchto látek do školy a školních prostor vstupovat. Porušení tohoto zákazu je považováno za zvláště
hrubé porušení školního řádu a bude předáno k šetření orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
5. Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno používat zbraně, výbušniny, střelivo nebo pyrotechniku a je rovněž zakázáno tyto předměty do všech prostor
školy přinášet. Porušení tohoto zákazu je posuzováno jako zvlášť hrubé porušení školního řádu.
6. Ve všech prostorách školy se zakazuje manipulovat s otevřeným ohněm; při zjištění požáru jsou žáci povinni ihned uvědomit kteréhokoliv zaměstnance školy.
7. Všem nepověřeným osobám není povoleno používání chemických prostředků k čistění oděvů a přechovávání jakýchkoliv chemikálií, hořlavin a těkavých látek.
8. Pro žáky platí přísný zákaz jakékoliv manipulace s elektrickými spotřebiči a elektroinstalací.
9. Žáci mají zakázáno otevírat bez dovolení okna, pokud ve třídě není přítomen vyučující. Rovněž je přísně zakázáno sezení na okenních parapetech, vyklánění se a sedání do oken, vyhazování různých předmětů, vylévání vody z oken apod.
10. Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech souvisejících s výukou, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.
1.
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IX.

Pravidla pro zacházení s majetkem školy

1. Žáci jsou povinni šetrně zacházet s učebnicemi, které jim byly svěřeny v souvislosti s výukou. Jsou si vědomi, že v případě neúměrného poničení učebnic zakoupí učebnici novou.
2. Žáci i zaměstnanci školy udržují třídu, vnitřní i okolní prostory školy v čistotě a pořádku, chrání majetek školy před poškozením.
3. Žák odpovídá za škodu, kterou svým jednáním způsobil a za škodu, jejímuž vzniku nezabránil, přestože to bylo v jeho možnostech. Způsobenou a zaviněnou škodu uhradí žák nebo jeho zákonný zástupce škole v plném rozsahu. Při
zaviněném poškození školního majetku může žák školy společně se svým zákonným zástupcem zjednat nápravu škody i tím, že na vlastní náklady uvede poškozenou věc do původního stavu. Neuhrazení způsobené škody je důvodem pro
vymáhání náhrady škody soudní cestou.
X.

Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

1. Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

2. V budově školy a na školních akcích školy se žáci chovají k pracovníkům školy dle všech pravidel slušného chování.
Platnost školního řádu od 1. 9. 2011

Mgr. David Havelka, ředitel školy

