2. Provoz a vnitřní režim školy
2.1 Docházka do školy
1. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin, je nejpozději 5minut před začátkem vyučování přítomen ve třídě.
2. Nepřítomnost žáka ve škole omlouvá zákonný zástupce vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce. Důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování je
povinen doložit nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka ve vyučování třídnímu učiteli osobně, písemně nebo telefonicky (384 399 115). Předem
známou nepřítomnost žáka omlouvá před jejím započetím. Žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nutném případě, z vyučování je uvolněn na nezbytnou dobu. Po
opětovném nástupu do školy žák předloží nejpozději do týdne omluvenku třídnímu učiteli. Třídní učitel uzná omluvení v žákovské knížce podepsané zákonnými zástupci
žáka, nebo potvrzené lékařem. V odůvodněných případech může požadovat lékařské potvrzení nemoci žáka či jiný úřední doklad potvrzující nepřítomnost žáka ve škole. Na
základě žádosti zákonného zástupce může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování na: 1 vyučovací hodinu – vyučující, 1 den – třídní učitel, více než 1 den –
ředitel školy.
3. Účast na vyučování nepovinných předmětů a zájmových kroužků a ve školní družině je pro zařazené a přihlášené žáky povinná. Uvolňování a omlouvání nepřítomnosti se
řídí předchozím odstavcem.
4. Ředitel školy může ze zdravotních důvodů nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonných zástupců zcela nebo zčásti z vyučování některého
předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě písemného doporučení registrujícího praktického dětského lékaře nebo odborného
lékaře.
5. Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá
možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.

2.2. Školní budova
1. Škola je otevřena pro žáky přihlášené do školní družiny od 6.45 do 7.15 h. pro ostatní žáky se otvírá v 7.40 h.
2. Při vstupu do budovy si žáci pečlivě očistí obuv, přezují se, svrchní oděv a obuv odloží do šatnových skříněk, které uzamknou, a odcházejí do tříd.
3. Klíče od šatnových skříněk se žákům půjčují minimálně na jeden rok. Při ztrátě klíče si žáci nechají na vlastní náklady zhotovit duplikát podle vzoru, který jim zapůjčí
školník nebo třídní učitel.
4. Zapomenou-li klíč od skříňky, požádají o zapůjčení náhradního klíče školníka nebo pedagogický dozor v přízemí. Po odemknutí a opětovném zamknutí skříňky ho ihned
vrátí.
5. První vyučovací hodina začíná v 8.00 h. od začátku vyučování do konce provozu je škola uzavřena pro příchod zvenku. Při vstupu je nutno zvonit. Časový sled
vyučovacích hodin a přestávek:
1
8.00 – 8.45
2.
8.50 – 9.35
3
9.50 – 10.35
4
10.45 – 11.30
5
11.40 – 12.25
6
12.30 – 13.15
7
13.20 – 14.05
8
14.10 – 14.55
9
15.05 – 15.50
6. Po zazvonění sedí všichni žáci v lavicích. Pokud se nedostaví vyučující do 5 minut po zazvonění, oznámí služba jeho nepřítomnost v ředitelně.

7. Ve škole i mimo školu (včetně volných dnů a prázdnin) žáci dodržují zásady slušného chování vůči sobě navzájem a vůči všem dospělým, tak, aby nepoškozovali pověst
školy. Ve třídě zdraví povstáním při zahájení a ukončení každé vyučovací hodiny a během výuky při příchodu dospělé osoby do učebny a jejím odchodu.
8. Zaměstnance školy oslovují např. „pane řediteli“, „paní zástupkyně“, „paní učitelko“, „pane učiteli“, „pane školníku“ apod.
9. Žáci respektují pokyny všech vyučujících, vychovatelek a ostatních zaměstnanců školy.
10. Před začátkem vyučovací hodiny si žáci připraví věci potřebné na vyučování. Před hodinou tělesné výchovy se převléknou do cvičebního oděvu. Před pracovním
vyučováním do pracovního oděvu. Ihned po zazvonění zaujmou své místo.
11. Při vyučování jsou žáci ukáznění, pozorně sledují výuku. Neruší průběh vyučovacích hodin, nevykřikují, o slovo se hlásí zvednutím ruky.
12. Žáci dodržují ve škole i mimo školu pravidla bezpečnosti a hygieny. Dbají, aby neohrozili své zdraví a zdraví svých spolužáků. Zachovávají čistotu ve všech prostorách
školy a jejím okolí.
13. Do školy žáci nesmějí nosit cenné předměty, větší částky peněz, věci, které nesouvisejí s výukou, a věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrozit mravní
výchovu.
14. Žákům je zakázáno nosit do školy, držet, distribuovat a užívat návykové látky.
15. Žáci jsou povinni šetřit, udržovat v pořádku a v nepoškozeném stavu všechna zařízení školy, didaktickou techniku, učební pomůcky a učebnice, které jim byly svěřeny do
osobního užívání.
16. Žáci šetrně zacházejí se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných
osob hradí v plném rozsahu zákonní zástupci žáka, který poškození způsobil.
17. Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žáci neprodleně vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.
18. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí, mají je u sebe nebo je ukládají do uzamčených šatnových skříněk. Peníze, které slouží k úhradě aktivit školy, vybírají učitelé
před vyučováním. Ostatní větší částky peněz, které žáci v krajním případě přinesou do školy, si mohou uložit po dobu vyučování u třídního učitele.
19. Ztrátu osobní věci hlásí bezodkladně třídnímu učiteli nebo jinému vyučujícímu.
20. V budově školy a na akcích pořádaných školou mají žáci zakázáno používat mobilní telefony a jiná telekomunikační zařízení tohoto charakteru, mají je vypnuté
s výjimkou přestávek k nutné komunikaci se zákonnými zástupci (hovor, sms), a to na základě souhlasu učitele.
Žákům je zakázáno používat audio přehrávače a další reprodukční zařízení v době výuky nebo akcí organizovaných školou. Není dovoleno připojovat svá multimediální
zařízení ke školním zařízením.
Žákům je zakázáno používat internet ve škole k vyhledávání a šíření stránek s tematikou nebo propagací pornografie, alkoholismu, toxikomanie a dalších sociálně
patologických jevů.
Zvláště je žákům zakázáno fotografovat, pořizovat audio a video záznamy v době vyučování, v době přestávek i v době akcí pořádaných školou bez souhlasu
pedagogického pracovníka. Nedodržení zákazu bude považováno za hrubé porušení řádu školy.
21. Výdej mléka se koná o první přestávce. Mléko vyzvedají zástupci tříd pro všechny ostatní žáky.
22. O přestávkách se žáci mohou po chodbách školy pohybovat volně. Nevstupují do cizích tříd a zbytečně neopouštějí podlaží své třídy. V případě pěkného počasí mohou
pobývat na školním dvoře, kam je pouští učitel vykonávající dozor.
23. K udržování čistoty a pořádku ve třídě, k péči o květiny, o nástěnky, o výzdobu třídy, o třídní knihu apod. jmenuje třídní učitel službu z žáků a určí jejich povinnosti.
Jejich práci pravidelně hodnotí.
24. Do kabinetů vstupují žáci za přítomnosti učitele, do sborovny, ředitelny jen tehdy, jsou-li vyzváni.
25. Na WC chodí žáci o přestávkách, v době výuky jen v mimořádných případech.
26. Nalezené věci se odevzdávají p. školníkovi, učitelům, nebo v ředitelně. Jsou pak vystaveny ve skříňce v přízemí. Majitelé si je mohou vyzvednout u p. školníka, pedagoga
vykonávajícího dozor nebo v ředitelně.

27. Během vyučování mohou žáci opustit budovu školy jen v doprovodu nebo se souhlasem vyučujícího na základě písemné žádosti rodičů, kde je předně uveden čas a
datum odchodu dítěte ze školy. O polední přestávce mohou opustit školu na základě písemné žádosti rodičů, kterou rodiče vyplňují vždy na začátku školního roku. O polední
přestávce mají možnost zůstat žáci v budově školy (v kmenových třídách).
28. Do odborných pracoven – fyzika, chemie, cvičná kuchyně, dílna, tělocvična, počítačová učebna, jazyková učebna, školní družina – mají žáci přístup jen v přítomnosti
nebo s vědomím vyučujícího. Nemají přístup do kotelny, výtahu a na nouzové schodiště.
29. Pro provoz odborných pracoven a tělocvičen platí zvláštní provozní řády.
30. Při hodinách pracovního vyučování používají žáci pracovní oděv, při hodinách tělesné výchovy cvičební oděv a cvičební obuv. Při pobytu na hřišti nepoužívají stejnou
obuv jako ve třídách a v tělocvičně.
31. Na školní pozemek, do školní dílny, na hřiště, na vycházku apod. odcházejí žáci společně v uspořádaném tvaru pod vedením učitele. Aktovky a osobní věci si zamykají
v šatnových skříňkách nebo ve svých třídách, které při odchodu zamykají. Při odchodu do odborných pracoven si je berou s sebou, případně je zamykají ve své třídě.
32. Po skončení vyučování si všichni žáci uklidí svá místa, vyklidí lavice, posbírají případné odpadky, zvednou židle, služba smaže tabuli. Ve dnech, kdy není odpolední
vyučování, si žáci složí aktovky podél stěny u dveří a pod vedením učitele odcházejí do školní jídelny. Po obědě se vrátí pro aktovku, přezují se a bez otálení opustí školu.
V ostatních dnech odejdou pod vedením učitele k šatnovým skříňkám a rovněž bez otálení opustí školu.
33. Při zájmové činnosti, která nenavazuje na vyučování, vyčkají žáci příchodu vedoucího kroužku před budovou školy a do budovy vcházejí pouze s ním.
34. Škola nezodpovídá za neuzamčená kola a koloběžky odložené na školním dvoře.

