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1. Všeobecná ustanovení
Tento řád stanovuje pravidla provozu školy, práva a povinnosti žáků a jejich
zákonných zástupců, podmínky výchovně vzdělávacího procesu.
Řád školy je platný pro všechny účastníky výchovně vzdělávacího procesu, který se
uskutečňuje na ZÁKLADNÍ ŠKOLE, LIBEREC – ALOISINA VÝŠINA 642,
LIBEREC 15, příspěvková organizace.
Školní řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 1.9. 2016
po projednání
v pedagogické radě a po schválení školskou radou a nahrazuje směrnici ze dne 30. 8.
2015. Třídní učitelé seznámí žáky s jeho zněním.
2. Práva žáka

-

Žák má právo
na vzdělávání poskytované v průběhu vyučování, školních akcí a konzultací, podle
platné legislativy
na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, včetně oznámení klasifikace a
hodnocení před vydáním vysvědčení
při dodržení zásad slušné komunikace otevřeně vyjádřit své názory, obracet se na
pedagogy s dotazy, připomínkami a náměty
požádat pedagogy školy o pomoc, o konzultaci, informaci či radu
na ochranu před fyzickým a psychickým násilím
na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti, na ochranu svého jména
na respektování svých individuálních zvláštností a odlišností a zdravotního stavu
na využívání služeb výchovného poradce a preventisty patologických jevů
3. Chování a povinnosti žáka
Žák chodí do školy vhodně oblečen a upraven. Ze zdravotních důvodů není povoleno
nošení náušnic v obličejové části hlavy v hodinách TV.
Žák je povinen se ve škole slušně chovat, dbát pokynů pedagogických i dalších
pracovníků. Podle svých schopností se svědomitě připravovat na vyučování a
dodržovat vnitřní řád školy. Dbát na dodržování všech pravidel hygieny a
bezpečnosti. Při veškerém svém počínání mít na paměti nebezpečí úrazu.
Žáci se ve škole zdrží nepřiměřených projevů intimní náklonnosti.
Žák je povinen dodržovat zásady slušného chování a kulturního vystupování.
Při komunikaci domácím telefonem u hlavního vchodu žák stiskne tlačítko, představí
se, uvede třídu a důvod vstupu. Je zakázaná svévolná manipulace se dveřmi hlavního
vchodu.

Žák nenarušuje průběh vyučovací hodiny. V případě, že se žák chová při vyučování
způsobem, který znemožňuje nebo narušuje vzdělávání ostatních žáků, může být
učitelem vyloučen z vyučovací hodiny s tím, že bude pod dohledem jiného
pedg.pracovníka a bude se dále vzdělávat ( formou samostatné práce) – viz pokyn
MŠMT Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách,
únor 2014.
O přestávkách se může pohybovat v pavilonech pro něj určených. Do jiných tříd
přecházejí žáci ukázněně. Vstup do tělocvičny a odborných učeben je dovolen jen za
přítomnosti učitele. O velkých přestávkách přecházejí žáci s přípravným zvoněním na
následující vyučovací hodinu, nezdržují se v šatnách a v dalších místech budovy školy.
Po skončení vyučování či v polední přestávce nesmí žák pobývat v prostorách školy,
pouze ve školní družině nebo v určených prostorách. Z bezpečnostních důvodů je
zakázáno vstupovat na zatravněné plochy před školou, sáňkovat a klouzat se tu.
V prostorách tělocvičny, odborných učeben a pracoven se žáci řídí samostatnými
řády těchto prostor školy, které vymezují zejména podrobnosti jejich provozu a
chování žáků. S těmito pravidly seznámí žáky příslušní vyučující na začátku školního
roku.
V jídelně se řídí žák řádem školní jídelny a pokyny pedagogického dohledu.
Zachovává všechna pravidla kulturního stolování.
Do školy žák nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo
ohrožovat mravní výchovu žáků. Cenné předměty a peníze dává neprodleně do
úschovy učiteli nebo do kanceláře školy (ještě před začátkem své 1.v.h.), nikdy je
nenechává v šatnách! Případné ztráty nemohou být školou hrazeny.
Žákům je po vstupu do areálu základní školy a na akcích pořádaných školu zakázáno
používání mobilních telefonů a dalších prostředků informačních a komunikačních
technologií bez souhlasu pedagogického pracovníka. Tato zařízení budou v režimu
„vypnuto“. Nedoporučuje se nosit tato zařízení do školy. V případě nutnosti žák svůj
mobilní telefon nikam neodkládá (má jej pod neustálým dohledem). Při Tv jej
odkládá na určené místo v kabinetu tělesné výchovy.
Je zakázáno pořizovat zvukový nebo obrazový záznam ve škole a na akcích
pořádaných školou bez svolení vyučujícího. Porušení zákazu bude ihned kázeňsky
řešeno.
V případě ohrožení objektivního vyšetření závažných přestupků proti školnímu řádu
(např.šikana, krádeže, úmyslné ublížení na zdraví, požívání nebo distribuce
návykových látek apod.), může být šetřeným žákům odebrán mobilní telefon (předán
ředitelství školy) na nezbytně nutnou dobu.
Veškeré ztráty hlásí ihned třídnímu učiteli, v případě jeho nepřítomnosti v kanceláři
školy. O pojistné žádají rodiče. Nalezené věci se odevzdávají v kanceláři školy.
Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu
školy a na akcích pořádaných školou. Užívání drog, pití alkoholu a kouření je pro
žáky základní školy nepřípustné. Pokud žák tento zákaz poruší, bude škola
postupovat podle pokynů MŠMT ČR. (Uvědomí rodiče, oddělení péče o dítě a sociální

prevence, kontaktuje zdravotnické zařízení. V případě dealerství nebo ohrožení
mravní výchovy oznámí věc policii.)
Postup školy při řešení případných drogových problémů upravuje minimální
preventivní program školy.
Žákům je zakázáno šikanování, hrubost, jakékoli fyzické násilí, vulgární vyjadřování,
ponižování, zneužívání IT k znevažování důstojnosti.
4. Práva zákonných zástupců
-

Zákonní zástupci žáka
mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání
mají právo volit a být voleni do školské rady a rady rodičů při ZŠ
se mohou vyjadřovat ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí
vzdělávání jejich dětí, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost
mají též právo na poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání
podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním a středním vzdělávání
5. Povinnosti zákonných zástupců

-

-

Zákonní zástupci žáka
jsou povinni zajistit, aby žák řádně docházel do školy
na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek
týkajících se
vzdělávání žáka
jsou povinni omlouvat nepřítomnost žáka ve škole dle ustanovení odstavců oddílu
VII. tohoto dokumentu
jsou povinni oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání a
bezpečnost žáka (jedná se zejména o osobní údaje, údaje o zdravotní způsobilosti,
popřípadě o zdravotních
obtížích, které by mohly mít vliv na vzdělávání, údaje o
tom, zda je žák zdravotně postižen,
včetně údajů o druhu postižení nebo
zdravotním
znevýhodnění)
poskytnou škole údaje o jménu a příjmení zákonného zástupce, místě trvalého pobytu
a
adresu
pro doručování písemností, telefonní spojení
v zájmu dítěte sledovat jeho vzdělávací výsledky a zajistit pravidelnou přípravu na
vyučování
6. Klasifikace žáků

Zásady hodnocení a klasifikace žáků jsou přílohou č. 1 školního řádu.
7. Docházka do školy
Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin.
Ve škole musí být nejpozději 10 minut před začátkem ranního a 5 minut před
začátkem odpoledního vyučování. Mají-li žáci nultou hodinu, jsou vpuštěni do školy
na pokyn vyučujícího, který zároveň plní funkci pedagogického dohledu.

Žák je povinen bezodkladně informovat rodiče o případných změnách v organizaci
výuky (oznámení provedeno v dostatečném předstihu zápisem do žák.knížky nebo
omluvného listu, potvrzeno vyučujícím).
Nepřítomnost ve škole může být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných rodinných
důvodů. Uvolnění z jedné vyučovací hodiny (včetně odpoledního vyučování)
v odůvodněných případech poskytuje vyučující, na den třídní učitel, na více dnů
ředitel školy. Písemnou žádost o toto uvolnění musí žák předložit předem. V náhlých
případech akutního onemocnění je povinností rodičů omluvit nepřítomnost žáka
nejpozději do tří dnů třídnímu učiteli.
Zameškané hodiny jsou omlouvány písemně do žákovské knížky nebo omluvného
listu rodiči. Ředitel školy, v souladu s platným klasifikačním řádem, může nařídit
přezkoušení žáka v jednotlivých předmětech.
V případě žákova onemocnění či nevolnosti škola požaduje, aby dítě bylo ze školy
vyzvednuto rodiči osobně. Žák nesmí v žádném případě opustit školu sám. Ve
výjimečných případech a pouze za souhlasu rodičů může být žák odveden domů
v doprovodu zaměstnance školy.
Žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nutném případě. Po ukončení návštěvy
lékaře se neprodleně dostaví na zbývající dobu vyučování (nerozhodne-li lékař o
nutnosti domácí léčby).
Docházka na nepovinný předmět je pro žáka povinná nejméně na jedno klasifikační
období. Docházka na volitelný předmět je povinná po celý školní rok (volitelný
předmět je součástí žákova učebního plánu).
8. Zacházení s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem
Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení
školy a třídy, a dále ty, které mu byly svěřeny do osobního užívání.
Při opakované ztrátě úředního dokumentu (žákovské knížky nebo omluvného listu)
bude žák kázeňsky potrestán.
V učebnách se nedotýká připravených pomůcek bez souhlasu vyučujícího.
Výpočetní techniku ve škole smí žák využívat výhradně k účelu vzdělávání nebo
vyhledávání informací, které se školním vzděláváním souvisí. Je nepřípustné využívat
PC techniku k jiným účelům (počítačovým hrám a software zábavného nebo
nevhodného obsahu). Bez souhlasu učitele nelze připojovat do PC vlastní hardware a
instalovat jakýkoli software.
Poškodí-li úmyslně žák majetek jiného žáka, je povinen škodu nahradit.

9. Péče o zdraví a bezpečnost
Žák je povinen chránit zdraví své i svých spolužáků. Dodržuje zásady hygieny,
nechodí nemocen do školy.
V případě výskytu vší rodiče zajistí nápravu. Při opakovaném posílání takového žáka
do školy může ředitel informovat orgán sociální péče.
Větrání učeben je možné pouze se souhlasem vyučujícího, svévolná manipulace
s okny a žaluziemi je zakázaná !
Žák nemanipuluje s topením a jinými instalacemi.
Sám nepoužívá elektrospotřebiče, různé nástroje – jen za souhlasu a dohledu učitele.
Úraz neprodleně nahlásí vyučujícímu nebo jinému přítomnému pracovníkovi školy.
O udělení osobního volna na školní akci rozhoduje doprovázející učitel na základě
rozumové vyspělosti žáka po předešlém poučení žáka o bezpečnosti a včasném
prokazatelném informování rodičů (informace rodičům může mít obecný ráz). Při
udělení osobního volna žák odpovídá sám za sebe.
10. Pravidla vnitřního režimu školy
Po příchodu do školy žáci vstupují do šaten a nejpozději v 7:50 hod. opustí šatnu.
V šatně si obuv ukládají do laviček, vyšší obuv staví vedle, oděv dávají na věšák.
Přezůvky musejí být správně uloženy, a nosí takové, u kterých je zřetelné, že je nosí
pouze ve škole. Žák je povinen pohybovat se po celé škole v čisté obuvi k tomu určené.
Žákům není dovoleno zdržovat se bezdůvodně v prostorách šaten.
Žáci zapsaní do školní družiny (dále ŠD) opouštějí ranní ŠD v 7:40 hod. a za
doprovodu vychovatelky odcházejí do tříd. Polední přestávku tráví v ŠD. Ve ŠD
podléhají řádu ŠD.
Po poslední vyučovací hodině v dané třídě žáci při odchodu zanechají učebnu
v pořádku a odcházejí do šaten pod dohledem učitele, odborné učebny vyučující
zamyká. Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, opouštějí školu hlavním východem.
Ostatní žáci odcházejí do školní jídelny, kde podléhají organizaci daného
pedagogického dohledu. Po obědě opustí žáci školu hlavním východem. Je zakázáno
pobývat v prostorách školy nebo na školní zahradě bez pedag. dohledu jak před
začátkem vyučování, tak po jeho ukončení.
Přestávky mezi jednotlivými vyučovacími hodinami jsou určené k aktivnímu
odpočinku, k občerstvení (svačina, pitný režim), hygieně a přípravě pomůcek na další
vyuč.hodinu. O malých přestávkách mohou žáci vycházet na chodbu jen na
nezbytnou dobu, aby byli hned po zvonění ve třídě nebo odborné učebně. Během
velké přestávky v 10:35 hod. vycházejí žáci 1. stupně na pokyn vyučujícího na
přestávkovou plochu (v případě hezkého počasí a příznivých rozptylových podmínek).
Žáci 2. stupně mohou vycházet na přestávkovou plochu na základě dobrovolnosti,

pokud dohled konající učitel otevře vchod. Svačí-li žák o přestávce, dbá základních
stravovacích pravidel.
Služby ve třídě přiděluje třídní učitel. Žák na požádání učitele nebo zaměstnance
školy provede zadaný úkol. Úkoly souvisí s efektivitou vyučovací hodiny, udržováním
čistoty na pracovišti a celkovou bezpečností každého jedince.
Do školy mohou vstupovat osoby jen s vědomím a s povolením ředitelství školy, mimo
provozní dobu po dohodě s vedením školy a s vědomím školníka
Při návštěvě se ohlásí v kanceláři ZŠ. V případě, že potřebuje rodič nutně mluvit
s učitelem, využije přestávky nebo konzultační hodiny, do výuky nevstupuje.
Budovu pro žáky ŠD otevírají vychovatelky v 6:00 hod. Pro žáky, kteří nechodí do
ŠD, otevírá školu školník v 7:35 hod. a vykonává dohled ve vstupní hale školy.
Přichází-li žák do školy později (z důvodu návštěvy lékaře apod.), použije zvonek
vedle dveří.
Pracovníci školy zodpovídají za uzamčení prostor školy vymezených v provozním řádu školy
při jejich opuštění.
Cenné věci lze do školy nosit jen ve výjimečných případech. Je nutno je zabezpečit
v uzamčených prostorách školy. Větší finanční hotovosti je třeba uložit ve školním trezoru.
Provozní doba školy je od 6:00 do 19:00 hod.
Zvonění:
Vstup 7:35 1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:55 - 9:40
3. hodina 9:50 - 10:35
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
8. hodina 14:35 - 15:20
9. hodina 15:30 - 16:15

V Liberci 1.září 2017

Mgr.Jaroslav Vykoukal
ředitel školy

