Výtah školního řádu pro rodiče a zákonné zástupce žáků
Rodiče (zákonní zástupci) mají právo:








na individualizovaný a otevřený přístup školy při vzdělávání svého dítěte;
na pravidelné informace o chování a výsledcích vzdělávání svého dítěte;
na možnost vyjadřovat se k rozhodnutím o podstatných záležitostech svého dítěte;
na poradenskou a konzultační činnost školy týkající se vzdělávání dítěte ve škole;
zúčastňovat se po dohodě ve vyučování, podílet se na organizování školních činností;
podávat návrhy a připomínky k chodu školy prostřednictvím Rady škol. právn. osoby;
požádat školu o uvolnění žáka z vyučování nebo upravit organizaci vzdělávání.

Zákonní zástupci žáků jsou povinni:






zajistit, aby dítě docházelo do školy včas, mělo v pořádku pomůcky a školní portfolio;
osobně a bezodkladně, se podílet na řešení situací vzniklých při nestandardním
chování či jednání dítěte;
nejpozději do 24 hodin oznámit důvod nepřítomnosti žáka (telefonicky, sms, mailem,
osobně), po ukončení omluvit absenci písemně v omluvném listu;
při uvolňování dítěte z vyučování v průběhu dne žádat písemně v omluvném listu;
bezodkladně informovat o změnách zdravotní způsobilosti nebo osobních údajů žáka.

Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky:









pedagogičtí pracovníci školy zajišťují ochranu žáků před nepřijatelnými formami
špatného zacházení, dbají, aby žáci nebyli vystavováni styku s materiály
a informacemi pro ně nevhodnými;
řídí se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informace, které zákonný
zástupce žáka poskytne, považují za důvěrné;
rodiče (zákonní zástupci žáků), žáci a pedagogičtí pracovníci se alespoň třikrát ve
školním roce zúčastní trojstranných konzultací, společných třídních schůzek nebo
motivačních rozhovorů;
pedagogičtí pracovníci školy nejsou oprávněni žáky v době dané rozvrhem, bez
dozoru dospělé osoby, uvolňovat k činnostem mimo budovu; nejsou oprávněni je
samotné posílat k lékaři, ani na smluvená místa dle požadavku rodičů;
o vážném úrazu žáka podá škola bez zbytečného odkladu zprávu jeho zákonnému
zástupci.

Provozní řád školy:






provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 8.00 hod. do 17.30 hod.;
ranní družina je pro všechny žáky otevřená denně na určeném místě od 8.00 hod.;
škola se otevírá v 8.40 hod., od této doby přebírá škola dohled nad žáky;
žáci přichází na vyučování nejpozději v 8.55 hod.;
žáci se přezouvají a odkládají své osobní věci do uzamykatelných skříní na šatstvo;

Základní škola JEDNA RADOST Pňov-Předhradí se sídlem Školní 73, 289 41 Pňov-Předhradí
Místo poskytování vzdělávání: Na Hrázi 742/64, 290 01 Poděbrady
Tel.: +420 606 596 716, email: jindrich.moncek@skola1radost.cz, www.skolajednarados t.cz
IČO 02 640 007, ČS a.s. pobočka Poděbrady 3496421389/0800
















jízdní kola, koloběžky a další prostředky, které žáci používají pro přepravu do školy, se
skladují ve vymezeném prostoru u šaten;
cenné věci si mohou žáci uložit do úschovy v kanceláři školy;
dopolední vyučování začíná v 9.00 hod.;
po skončení dopoledního vyučování ve 12.30 hod. žáci odcházejí na oběd, děti
přihlášené do školní družiny se soustřeďují v jejím prostoru;
polední přestávku od 12.30 hod. do 13.00 hod. tráví žáci v prostorách školy;
odpolední vyučování začíná ve 13.00 hod.;
vyučovací bloky trvají 90 minut, vyučující zařazuje hygienické přestávky;
přestávky jsou určeny k relaxaci a hygieně, žákům je pro přestávky určen prostor
školního hřiště nebo tělocvičny, po dohodě případný další odsouhlasený prostor;
celodenně je zajištěn pitný režim, pramenitá voda ze zásobníků a čaj připravovaný ve
školní výdejně;
v rámci vyučování a přestávky není umožněno používat osobní ani školní elektronická
zařízení (PC, tablety, mobilní telefony ani jiná elektronická či herní zařízení) pro osobní
či herní účely; tato zařízení je možné použít pouze pro vzdělávací účely, a to vždy po
dohodě s vyučujícím;
žákům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud
nad nimi není vykonáván předem dohodnutý a odsouhlasený dohled způsobilou
osobou;
při akcích konaných mimo školu zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu
zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění; místo a čas
shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny
předem zákonným zástupcům žáků.

Další ujednání:







žáci se v prostorách školy a zejména v učebnách a dalších prostorách určených ke
vzdělávání chovají klidně a tiše, dodržují pravidla slušného chování;
žáci si pravidelně (každodenně) udržují pořádek na svém pracovním místě i ve
společně sdílených prostorách školy;
žáci aktivně dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten, případně tříd,
chrání materiální i ostatní vybavení školních prostor;
jestliže žák vědomě způsobí jiné osobě nebo na zařízení a vybavení školy škodu,
podílí se společně s rodiči na jejím odstranění a na náhradě vzniklých nákladů;
ztráty věcí hlásí žáci neprodleně pracovníkovi školy, informují pracovníka školy
o případných vzniklých škodách či závadách na školním vybavení či majetku;
žáci po dohodě s pedagogem mohou využívat speciálně vymezený společný sdílený
prostor „Autonomie“, který je určen všem, kteří nejsou připraveni (z různých důvodů)
se soustředěně a nerušeně zúčastnit aktuálního procesu vzdělávání; v tomto prostoru
je vždy zajištěna odborná podpora pro žáky.
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