Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec,
Nádražní 10, příspěvková organizace
Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Gustawa Przeczka z Polskim Językiem Nauczania,
Trzyniec

Školní řád a vnitřní řád školy
V souladu se zákonem č.561/2004 Sb., § 30, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) vydává ředitelství školy tento školní řád a vnitřní řád školy, který
upravuje § 30 odst. 1:

1. PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ, JEJICH
ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH
VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY
2. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY
3. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ, JEJICH
OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY
DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ
4. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY ŽÁKŮ
§ 30, odst. 1., písm. a):

A) Ustanovení pro žáky a rodiče

Žák má právo:
1. Na vzdělání a na účast ve výuce podle rozvrhu.
2. Na odpočinek a volný čas.
3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní,
morální a sociální rozvoj. Žák má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho
pozitivnímu rozvoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku.
4. Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat
přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušného chování a dobrého vzájemného
soužití. Jeho názorům musí být dána náležitá váha. Žák má právo sdělit svůj názor školní
samosprávě, třídnímu učiteli, ve schránce důvěry, ostatním vyučujícím, výchovné poradkyni,
zástupkyni ředitelky školy a ředitelce školy.
5. Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy.

6. Může si vyžádat pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit
své znalosti.
7. Na zvláštní péči v odůvodněných případech (nemoc, zdravotní postižení, v případě
mimořádných schopností a talentu).
8. Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a
jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitelka školy
nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů
zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit.

Žák je povinen:
1. Žáci dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo ni. Při každém svém počínání
mají na paměti nebezpečí úrazu. Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých
spolužáků a pracovníků školy.
2. Žáci dodržují zásady slušného kulturního chování. Zdraví učitele, zaměstnance školy a jiné
dospělé osoby pozdravem „ Dzień dobry, Do widzenia „. Nepoužívají hrubých a vulgárních
slov, jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům. Ve škole i mimo školu žáci dodržují
pravidla slušného chování a dbají na dobré vzájemné vztahy.
3. Do školy vstupují žáci určeným vchodem a ten také používají k odchodu. O přestávkách
a v době vyučování je zakázáno opouštět budovu školy. O polední přestávce pobývají žáci
pod dozorem určeného učitele.
4. Po vstupu do školy se žáci přezouvají do zdravotně vhodné obuvi. Do dílen, tělocvičny,
pracovny fyziky a chemie, počítačové učebny, učebny hudební výchovy a školní knihovny
odcházejí žáci během přestávky, bez vědomí vyučujícího nevstupují dovnitř a řídí se pokyny
vyučujícího.
5. Služba týdne dohlíží na čistotu a pořádek, odpovídá za čistě umytou a utřenou tabuli
v průběhu vyučování a po něm, odpovídá za pořádek ve třídě po skončeném vyučování,
zodpovídá za třídní knihu při přesunu do jiných učeben.
6. O všech přestávkách zůstávají žáci ve třídě nebo na chodbě. Do určené třídy se stěhují 5 min.
před koncem přestávky.
7. Žákům není povoleno vstupovat do sboroven, kabinetů a ředitelny bez vyzvání zaměstnance
školy. Veškeré vyřizování záležitostí jde přes učitele konajícího dozor na chodbě.
8. Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují nevhodným způsobem jeho průběh. Aby byl
zajištěn nerušený průběh vyučovacího procesu, nebudou žáci používat mobilní telefon
v průběhu vyučování, o přestávkách a ve školní jídelně. V době vyučování bude přístroj
vypnutý. Ve výjimečných případech smí žák po dohodě s vyučujícím nebo konajícím dozor
telefon použít. Za porušení výše uvedených pravidel hrozí žákovi důtka třídního učitele nebo
důtka ředitele školy. Pití během vyučování je povoleno jen po dohodě s vyučujícím.
9. V době mimo vyučování se žáci nesmějí zdržovat ve školní budově.
10. Úřední záležitosti vyřizují žáci u vedení školy prostřednictvím třídního učitele nebo u učitele
vykonávajícího dozor.

11. Žák respektuje pokyny všech pracovníků školy a je zakázána slovní a fyzická agrese vůči
spolužákům a pedagogickým i ostatním pracovníkům školy.
12. Nalezené věci se odevzdávají pedagogickým pracovníkům školy nebo do sborovny.
13. Do školy mají žáci zakázáno nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo
ohrožovat mravní výchovu žáků. Žáci by také neměli nosit do školy cenné předměty, které
nepotřebují k výuce, pojištění žáků školy se vztahuje pouze na věci osobní (obuv, oblečení
apod.) a na předměty, které souvisí s vyučováním. Na ostatní předměty, které nesouvisí
s výukou, se pojištění nevztahuje (např. řetízky, náušnice, prstýnky, digitální záznamníky,
notebooky, mobilní telefony).
14. Pokud žák zjistí ztrátu, okamžitě tuto věc hlásí třídnímu učiteli.
15. Žák je zodpovědný za svoje studijní výsledky a chování.

Rodiče žáka:
1. Rodiče žáka se mají právo informovat na chování a prospěch svého dítěte u jednotlivých
vyučujících prostřednictvím třídních schůzek.
2. Rodiče žáka mají právo na individuální pohovor. Je nutné domluvit přesný termín, který bude
vyhovovat oběma stranám.
3. Rodiče mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících nebo u ředitele
školy.
4. Rodiče mají právo omluvit své dítě z vyučování – viz docházka do školy
5. Zákonní zástupci žáka mají právo být voleni do školské rady.
6. Školská rada má možnost a právo:
a/ se vyjadřovat k
- návrhům školních vzdělávacích programů
- k rozboru hospodaření
b/ schvalovat
- výroční zprávu o činnosti školy
- školní řád
- pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole
c/ podílet se
- na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
d/ projednávat
- návrh rozpočtu školy
- inspekční zprávy České školní inspekce
e/ podávat podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím správu
ve školství a dalším orgánům státní správy
§ 30 odst. 1., písm. b)

B) Provoz a vnitřní režim školy
1. Areál školy (žákovský vchod) je pro žáky otevřen od 7.00 do 7.50 hodin.

2. Otevírání budov: v 7.00 hodin budova "A", v 6.30 hodin budova "B". V 6.30 zároveň zahajuje
provoz ranní školní družina.
3.

Po skončení vyučování žáci okamžitě opouštějí školní prostor.

4. Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, odchází na oběd a po něm ihned domů nebo na další
vyučování.
5. První vyučovací hodina začíná v 7,50 hod. Žáci jsou ve své určené třídě v 7,40 hod.
6. Po zvonění sedí všichni žáci v lavicích. Pokud se nedostaví vyučující do pěti minut
po zvonění, oznámí jeho nepřítomnost služba v ředitelně nebo sborovně.
7. V době přestávek se žáci pohybují pouze po patře, ve kterém probíhá jejich výuka. Je přísný
zákaz běhání z patra do patra a zdržování se v šatnách. Výjimku tvoří pouze odběr mléka,
ovoce nebo čaje a taktéž přenášení učebních pomůcek do tříd – toto zajišťují určeni žáci.
8. Odchod do šatny po skončení vyučování je možný pouze v doprovodu vyučujícího.
9. Během hodiny je možno mít, pod dohledem vyučujícího, otevřená okna. O přestávce může být
otevřená pouze sklopná část okna (tzv. ventilačka).
10. Z bezpečnostních důvodů žákům není dovoleno sedět na parapetu jak i na krytě od topení
(radiátoru).
11. Ze školy může žák odcházet dříve pouze v doprovodu rodičů nebo po předložení písemného
souhlasu rodičů v žákovské knížce (u žáků 1.-5. třídy) nebo v omluvném listě (u žáků 6-9
třídy) o samostatném odchodu ze školy.
12. V době vyučování jsou šatny uzamčeny. Za klíče zodpovídají žáci vyznačeni třídním učitelem.
13. V době velké polední přestávky se mohou žáci zdržovat, pod dohledem učitelů, ve školní
knihovně nebo v počítačové učebně.

Docházka do školy:
1. Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Na vyučovací hodiny přichází včas,
aby si stačil připravit potřebné pomůcky před jejich začátkem.
2. Každá nepřítomnost žáka musí být omluvena do 3 dnů písemně rodiči. Předem známou
absenci dítěte je nutno omluvit před jejím započetím. Z vyučování uvolňuje na 1 hodinu
vyučující, avšak s touto skutečností musí být obeznámen třídní učitel, na 1 – 3 dny omlouvá
absenci třídní učitel, na více dnů pouze ředitel školy. Děje se tak na základě písemné žádosti
rodičů, kterou žák předloží předem.
3. V odůvodněných případech má škola právo vyžadovat omluvu nepřítomnosti žáka
prostřednictvím lékařského potvrzení, a to na základě rozhodnutí ředitele školy.
4. Během vyučování nesmí žák svévolně opustit budovu. Je-li mu nevolno, jde domů nebo
k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené dospělé osoby.
5. V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v odůvodněných případech.

6. Na akcích, kterých se zúčastňují v rámci školy, platí ustanovení školního řádu.

Školní družina:
1. Řád školní družiny navazuje na řád školy.
2. Docházka zapsaných žáků je povinná.
3. Žáci přicházejí do ŠD hned po skončení vyučování.
4. Ze školní družiny žáci odcházejí na základě písemného svolení rodičů – viz rozpis odchodů
žáka.
5. Každá změna odchodu musí být zaznamenána písemně.
6. Práci ve školní družině organizuje vychovatelka, žák je povinen ji respektovat a řídit se jejími
pokyny.
7. Z hygienických důvodů není povolen vstup rodičů do jednotlivých oddělení.
8. Za hrubé porušování řádu může být žák ze školní družiny vyloučen.
9. Bez dovolení nesmí žák opustit ŠD.
10. Žák je povinen platit 1x za měsíc poplatky za pobyt ve školní družině. Poplatek činí 100,- Kč
měsíčně.

Školní jídelna:
1. V jídelně žák dbá pokynů všech vyučujících, zvláště pak dozoru, stoluje se tiše a slušně, řídí
se pokyny řádu ŠJ.
2. Po skončení oběda žák okamžitě odchází domů nebo na další odpolední vyučování
3. Ve školní jídelně vykonávají dozor učitelé podle zvláštního rozpisu
4. Žákům je povoleno vstoupit do jídelny pouze v době, kdy na místě je už pedagogický dozor
§ 30 odst. 1, písm. c)

C) Podmínky k zajištění BOZP, ochrana před patologickými jevy, diskriminace, násilí,
nepřátelství
1. Žák má právo na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, nedbalým zacházením,
na ochranu před sociálně patologickými jevy. Má právo využít preventivních programů, které
mu slouží k poskytnutí potřebné podpory ve zmíněných oblastech.
2. Žák má právo na život a práci ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivin
ze školního prostředí v rámci možností školy.
3. Žák má právo na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem
s narkotiky a psychotropními látkami.

4. Při poranění je žák povinen toto nahlásit vyučujícímu či jinému zaměstnanci školy, který
zařídí vše potřebné.
5. Žák má právo využít služeb školního metodika prevence a služeb školního psychologa.
Nošení, distribuce a užívání návykových látek, stejně jako pití alkoholických nápojů a kouření je
žákům zakázáno.
V případě vzniku podezření, že se žák nachází pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek,
bude zákonný zástupce žáka o této skutečnosti ihned informován školou. Povinnosti zákonného
zástupce žáka je v tomto případě okamžité vyzvednutí žáka ze školy v daném vyučovacím dni.
V případě, že žák jeví známky agrese, bude vzývána také Policie České republiky.
§ 30, odst. 1, písm. d)

D) Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami
1. Žák má právo užívat a používat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou,
avšak je povinen řídit se pokyny učitelů a jiných oprávněných osob.
2. Žák je povinen všechny své svěřené věci udržovat v pořádku a nepoškozovat věci, které tvoří
zařízení školy nebo jsou majetkem jeho spolužáků.
3. Za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována
odpovídající náhrada.
4. Manipulace se žaluziemi na oknech provádí žák jen na pokyn vyučujícího
5. Manipulace s multimediální technikou je žákům povolena pouze se souhlasem vyučujícího.

Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2018 se schválenou platností od 1. 9. 2018.
Schváleno Školskou radou.

Součástí školního řádu je klasifikační řád a pravidla pro hodnocení a klasifikaci chování a udělování
pochval a jiných ocenění (příloha), které byly projednány na pedagogické radě dne 31. 8. 2015
se schválenou platností od 1. 9. 2015.

Mgr. Anna Ježová
ředitelka školy

