Vnitřní řád školy
Úvodní ustanovení
Vnitřní řád školy je součást organizačního řádu.

Práva dítěte
(Podle Úmluvy o právech dítěte, již přijalo 20. 11. 1989 Valné shromáždění OSN).
Žák má právo na svobodu projevu. Připomínky na adresu školy může vznést prostřednictvím rodičů či
prostřednictvím žákovské samosprávy.
Žák má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Za svoje názory nemůže být postihován (tělesně ani
duševně). Žák má svobodu ve výběru kamarádů.
Žák má svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny. Má právo, aby byl ze strany
pedagogických pracovníků respektován soukromý život jeho rodiny.
O způsobu výchovy žáka v rodině rozhodují oba rodiče, tudíž nesou primární zodpovědnost za něj.
Žák má právo být chráněn před jakýmkoliv tělesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením a
zanedbáváním.
Žák má právo na volný čas, přiměřený odpočinek, účast při hře či oddechové umělecké a sportovní činnosti
úměrně jeho věku.

Režim školy pro žáky ve školním roce
Budova školy se otevírá v 6,45 hod hlavní vchod, do tříd mohou žáci jít až v 7,00 hod na předřazené hodiny,
v 7,40 hod na první hodinu, u hlavního vchodu do budovy má dohled školník. Žáci nastupují do školy 20 min
před začátkem vyučování, vstupují do školy ukázněně, v šatně se přezují do vhodné obuvi. Začátek vyučování je
v 8.00 hod, vyučování musí být ukončeno nejpozději do 17,00 hodin. Všechny vchody do budovy školy jsou
opatřeny videotelefonem. Uzamčené dveře obsluha v jednotlivých kancelářích, kabinetech po dotazu, ověření
osoby vpouští do budovy. Pouze dveře od vstupu k tělocvičně a do školy – přístavby - nemají videotelefony,
zadní vstup ze dvory do budovy je určen pro zaměstnance a vstup je na čipový kartový systém; u ostatních
vstupních dveří jsou videotelefony instalovány.
Vchod v přístavbě odemyká učitel/ka vykonávající dohled v 7,40 hodin, v 8,00 uzamyká přístavbu učitel/ka
vykonávající dohled. Vstup do ŠD pouze přes videotelefon zajišťuje vychovatelka.
Po zvonění sedí všichni žáci v lavicích. Pokud se nedostaví vyučující do 5 min. po zvonění, oznámí jeho
nepřítomnost předseda třídy v ředitelně.
Hlavní přestávka začíná v 9.40 hod a trvá 20 min, malé přestávky trvají 10 min. Žáci mají právo na přestávku
časově nezkrácenou. Během přestávek není žákům dovoleno opustit školní budovu. Po 6. vyučovací hodině
(přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním) následuje 30 minutová přestávka na oběd a další
odpolední přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou pouze 5 minutové. Dohled nad žáky je zajištěn po celou
dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá. V době
třicetiminutové přestávky, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, vykonávají dohled nad žáky vyučující
služba jídelna a šatna.
V době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve školní budově pouze za přítomnosti pedagogického dozoru.
Každou nepřítomnost žáka omlouvají rodiče ústně či písemně a to do 72 hodin. Pro rychlé omluvení žáka mohou
rodiče využít elektronickou omluvenku, ale potom musí písemně žáka ještě omluvit. Omluvenka se předá
třídnímu učiteli ihned první den příchodu do školy. Žák má právo na dostatek času k doplnění učiva a
individuální péči ze strany vyučujícího.
Z vyučování uvolňuje na jednu hodinu vyučující dané hodiny a třídní učitel, do tří dnů třídní učitel, na více jak
tři dny ředitel školy. Uvolnění je možné pouze na základě písemné žádosti rodičů, kterou žák předloží předem.
Během vyučování nesmí žák svévolně opustit školní budovu. Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři
pouze v doprovodu rodičů nebo pověřené osoby. Nevolnost hlásí svému vyučujícímu, v případě nutnosti se
obrátí na kteréhokoliv zaměstnance školy.
Po skončení vyučování se žák zdržuje v šatně po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne a odchází z budovy.
Třídní knihu přenášejí během vyučování určení žáci a napomáhají třídnímu učiteli udržet ji v náležitém stavu
a zamezit její ztrátě.
Třídní služba dbá na čistotu a pořádek, odpovídá za čistě umytou a utřenou tabuli v průběhu vyučování.

Do kabinetů vstupují jen pověření žáci za přítomnosti učitele, do sborovny, ředitelny a kanceláře jen tehdy,
jsou-li k tomu vyzváni.
Se školním zařízením zacházejí žáci šetrně a hospodárně.
Žáci nenosí do školy nepotřebné věci, neboť škola za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost.
V odborných učebnách žáci dodržují bezpečností řády těchto učeben.
Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo personalistce. Škodu
nahradí žák, který ji způsobil.
Nalezené věci se odevzdají p. školníkovi, personalistce nebo do ředitelny.
Žák zdraví všechny dospělé osoby v budově hlasitě a zřetelně „dobrý den“. Ve třídě zdraví povstáním
při zahájení i ukončení hodiny.
Právem žáků je rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek v průběhu jednoho dne.
Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov. Jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům, zvláště dbají,
aby neohrozili jejich zdraví, případně životy. Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, dbát na pořádek ve všech
prostorách školy, vzorně se starat o učebnice a školní potřeby, jejich poškození nebo ztrátu hlásí vyučujícímu.
Žáci oslovují členy pedag. sboru „paní učitelko“, „pane učiteli“, „pane řediteli“, „paní zástupkyně“.
Žák zachovává čistotu i v okolí školy, školní jídelny, v areálu školního hřiště a školního pozemku. Mimo školu
se žák chová v souladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozoval pověst školy.
Důležitá telef. čísla:
Záchranná služba: 155
Požárníci: 150
Policie:158
Městská policie: 156
Integrovaný záchranný systém: 112

Projednáno na pedagogické radě dne 29. 8. 2017.

V Blansku dne 29. 8. 2017
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