Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399
Libčická 399/8, 181 00 Praha 8 – Čimice
Tel.: 771 121 412, e-mail: reditel@zslogopedicka.cz

Příloha ke školnímu řádu – pravidla chování žáků ve škole
(č. j. 539/2021 ze dne 28. 5. 2021)
Ředitel školy vydal školní řád, který je k dispozici na webových stránkách www.zslogopedicka.cz.
1) Školní budova je pedagogickým pracovníkem vykonávajícím dohled nad žáky otevírána v 7:40 hod. a zavírána
v 7:55 hod. Vyučování začíná pravidelně v 8:00 hod. Žák se při pozdním příchodu řádně omluví vyučujícímu
ve třídě. Pozdní příchod je doba do 8:15 hod. Pokud žák přijde později, bude mu započítána neomluvená hodina.
Rodiče budou písemně informováni.
2) Bez souhlasu učitelů neopouštějí žáci učebny, nutný odchod vždy ohlásí vyučujícímu s udáním důvodu. Žáci mají
zakázáno pohybovat se zbytečně v prostorách školních chodeb, WC a vnitřních atrií. O přestávkách se žáci volně
pohybují po třídě, neběhají, neubližují si, nebijí se. Na jejich pohyb dohlíží příslušný učitel. Žáci jsou povinni
dodržovat na WC klid, čistotu a pořádek. Úmyslné poškození školního majetku žáky jsou zákonní zástupci žáků
povinni škole uhradit.
3) Žáci pečlivě dodržují osobní hygienické zásady. Každý žák má ve třídě svůj vlastní ručník. Žáci se myjí
a upravují svůj zevnějšek i po skončení hodin pracovních činností a tělesné výchovy. V budově školy jsou žáci
přezutí a bez pokrývky hlavy. Přezůvky si nosí domů nebo je ponechávají v sáčku se jmenovkou na věšáku
v určené šatně. Vypůjčené učebnice mají žáci obalené. Dodržují zasedací pořádek určený učitelem.
4) Na hodiny tělesné výchovy nosí žáci cvičební úbor a vhodnou obuv podle pokynů vyučujících. Na pracovní
činnosti nosí pracovní oděv, plášť, zástěru a adekvátní obuv. Oděv i úbor si nosí domů, neurčí-li vyučující jinak.
Cenné předměty (hodinky, řetízky, prsteny, náušnice apod.) na hodiny tělesné výchovy a pracovních činností žáci
nenosí, odkládají je v uzamykatelné skříni ve třídě, v prostoru vyhrazeném třídním učitelem. Žák, případně
spolužák,
má povinnost hlásit pedagogickému pracovníkovi jakýkoliv úraz.
5) Na vyučování se doma žáci pravidelně připravují. Jestliže zapomenou potřebné pomůcky, tak se omluví učiteli
před zahájením příslušné vyučovací hodiny. Pomůcky potřebné k vyučování si žáci připraví na lavice během
přestávky. Po ukončení přestávky jsou žáci na svých místech.
6) Žáci jsou povinni šetřit školní majetek, učebnice, pomůcky a ostatní materiál. Při úmyslném poškození nebo
ztrátě je škole plně nebo ve stanovené výši zákonní zástupci žáků nahradí.
7) Žáci prokazují všem pracovníkům školy patřičnou úctu. Žáci jsou povinni plnit pokyny vyučujících. Pokud žák
odmítne při vyučovací hodině pracovat, bude tato hodina považována za neomluvenou a rodiče budou písemně
informováni.
8) Učitel může vyloučit žáka ze třídy, znemožňuje-li vyučování, nebo nadměrně narušuje vyučovací hodinu.
Za nadměrné narušování vyučovací hodiny se považuje zejména situace, kdy žák svým chováním, příp. projevy
omezuje ostatní žáky v právu na vzdělání, resp. vzdělávání. Další postup se řídí školním řádem.
9) Ve třídách udržují žáci pořádek. Každý ručí za své pracovní místo. Určená třídní služba zajišťuje podle pokynů
učitelů mazání tabulí a další přípravu na vyučovací hodinu.
10) S okny manipulují (otvírají, zavírají, zamykají) pouze pedagogičtí pracovníci.
11) Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do tří kalendářních
dnů od počátku nepřítomnosti žáka (§ 50 školského zákona). Žáci omluvenku v žákovské knížce neprodleně
předkládají třídnímu učiteli. Není-li nepřítomnost doložena do tří dnů od příchodu žáka do školy, tak je
neomluvená. Škola v případě podezření na skryté záškoláctví vyrozumí OSPOD.

12) Pokud má žák více jak 20 neomluvených zameškaných hodin, bude jeho chování hodnoceno známkou
na vysvědčení jako „uspokojivé“ (2) a škola vyrozumí OSPOD. Více jak 50 neomluvených zameškaných hodin
bude hodnoceno známkou z chování na vysvědčení jako „neuspokojivé“ (3) a škola vyrozumí OSPOD.
13) Po skončení vyučování žáci v učebně uklidí, zvláště ve své lavici a kolem ní. S učitelem odcházejí do šaten. Dbají
pokynů pedagoga konajícího dohled a neprodleně opouštějí školní budovu. Do školní jídelny mají přístup pouze
žáci, kteří tam obědvají.
14) Z bezpečnostních důvodů žáci používají při přesunech do a z jídelny, při obědvání v ní, pouze WC u jídelny.
15) Pedagogičtí pracovníci nepodávají žákům léky apod.
16) Ve škole je zakázáno držení, distribuce nebo konzumace návykových látek (např. alkoholických nápojů, cigaret,
marihuany apod.), sirek či zapalovačů. Porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý přestupek proti
školnímu řádu a budou z něj vyvozeny opatření a sankce. V budově, před budovou a v areálu školy je zakázáno
všem kouřit. Žákům je zakázáno nosit do školy předměty ohrožující zdraví a život. Pokud bude u žáka nalezen
takový předmět (např. zbraň), škola neprodleně vyrozumí Policii ČR.
17) Bez vědomí učitele je žákům zakázáno zapínat, vypínat a používat veškerou školní elektroniku, zejména
počítačovou sestavu, interaktivní tabuli, televizní sestavu a radiomagnetofon. Ve škole není povoleno napájení
a nabíjení vlastní elektroniky (např. tablet, mobilní telefon apod.).
18) Žákům je bez povolení učitele během vyučovací hodiny zakázáno užívat mobilní telefon nebo jiné elektronické
zařízení (telefonovat, posílat SMS, sledovat internet, nahrávat hodinu apod.). Mobilní telefon nebo jiné
elektronické zařízení lze používat pouze v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů či v době přestávek.
19) Užíváním mobilního telefonu nebo jiného elektronického zařízení nesmí být narušováno právo ostatních žáků
či zaměstnanců školy na soukromí, např. pořizováním fotografií, audio či video záznamu apod.
20) Žákům je ve škole přísně zakázáno prohlížení nevhodného obsahu na internetu (např. pornografii či brutální
klipy), a to prostřednictvím školních, ale i soukromých elektronických zařízení. Rodiče berou na vědomí, že škola
nedokáže tento obsah plně filtrovat. Není povolené přihlášení se do sociálních sítí (např. Facebook).
21) Ve škole budou všemi dostupnými pedagogickými prostředky potírány projevy fyzického a psychického
šikanování mezi žáky (vč. kyberšikany), projevy rasismu a dalších asociálních i antisociálních projevů.
22) Cenné věci (např. peníze, šperky, osobní elektroniku) nosí žáci na vlastní odpovědnost. Osobní elektronika musí
být po celou dobu výuky vypnuta. Za ztracené nebo odcizené věci ledabyle odložené škola žákům neručí. Žáci
do školy nenosí věci a předměty, které ke školní výuce nepotřebují.
23) Uvolňování žáků z výuky z důvodu odchodu ze školy (např. k lékaři) smějí pedagogičtí pracovníci provést pouze
při osobním převzetí zákonným zástupcem daného žáka.
24) Žáci dodržují řády učeben. Školní řád a jeho jednotlivé články jsou žáci povinni po celou dobu školní docházky
plnit a dodržovat. Jsou s ním periodicky seznamováni. Zákonní zástupci žáků se s jeho zněním seznámí
na webových stránkách školy, je jim k dispozici i ve škole. Podle potřeby jsou články školního řádu aktualizovány
nebo je školní řád doplňován o nové. Při každé změně školního řádu jsou o ní informováni žáci i zákonní
zástupci.
Platnost od 1. 9. 2021
Mgr. Stanislav Horáček, ředitel

Podpis žáka ……………………………………………
Podpis zákonných zástupců ……………………………

