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ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Nový Jáchymov, okres Beroun
Adresa: Základní škola
Nový Jáchymov 157
267 03 Hudlice
Typ školy: příspěvková organizace
IČ: 75033887
Tel: 311 697 328
Ředitel: Mgr. Hana Marková
Výuka probíhá podle vlastního vzdělávacího programu „Škola pro všechny“
A. Práva dítěte
(Podle Úmluvy o právech dítěte, již přijalo 20.11.1989 Valné shromáždění OSN)
1. Žák má právo na svobodu projevu. Připomínky na adresu školy může vznést
prostřednictvím rodičů .
2. Žák má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Za svoje názory nemůže být
postihován (tělesně ani duševně).
3. Žák má svobodu ve výběru kamarádů.
4. Žák má svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny.
5. Žák má právo, aby byl ze strany pedagogických pracovníků respektován soukromý život
jeho rodiny.
6. O způsobu výchovy žáka v rodině rozhodují oba rodiče, tudíž nesou i primární
zodpovědnost za něj.
7. Žák má právo být chráněn před jakýmkoliv tělesným i duševním násilím, zneužíváním,
urážením a zanedbáváním.
8. Žák má právo na volný čas, přiměřený odpočinek, účast při hře či oddechové umělecké a
sportovní činnosti úměrné jeho věku.
B. Režim školy
1.otevření školní budovy
Školní budova se otevírá v 6.30 hod pro žáky, kteří mají maminky zaměstnané a ty odjíždí do
zaměstnání před 7.00 hod. ranní.
Tito žáci jsou zařazeni do ranní školní družiny.
Pro ostatní žáky se otevírá škola v 7,40 hod.
2. příchod žáka do školy
Po příchodu ke škole vstupují žáci do budovy ukázněně, dbají na bezpečnost svou i spolužáků
Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatně tak, aby nebránily úklidu
V šatnách se žáci nezdržují, nevysedávají tam a ihned odcházejí do školní družiny.
Ze ŠD odvádí žáky třídní učitelka na vyučování.
3. příprava žáka na vyučování
Před každou vyučovací hodinou si žák připraví potřebné pomůcky, učebnice, sešity.
Určená služba vykonává své povinnosti.
Vyučování začíná v 8.00 hod.
V té době jsou všichni žáci na svých místech. Hodina začíná pozdravem s vyučujícím.
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V průběhu vyučování je žákům vstup do šatny povolen pouze se svolením vyučujícího.
4. průběh vyučování
Vyučovací hodina trvá 45 minut.
V závislosti na fyzických a duševních možnostech žáků, může učitel časový rozvrh
přizpůsobit jejich potřebám. Dbá však na zřetelném odlišení vyučování a přestávky
V 1.- 5. ročníku ZŠ lze vyučovat předmětům v blocích, v menších časových celcích než je
jedna vyuč. hodina a jednotlivé řízené činnosti kombinovat a propojovat při zachování
celkové týdenní časové dotace pro jednotlivé vyuč.předměty.
Žáci dbají pokynů učitele, pracují dle svých schopností a dovedností jak nejlépe umí.
Učitel dbá na individuální přístup ke všem žákům.
Ve vyučování učitelé využívají k osvěžení tělovýchovných chvilek
5. nepřítomnost žáka
Nepřítomnost ve vyučování je zákonný zástupce žáka povinen doložit nejpozději do 3
kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti. (§ 50 a § 67 Školského zákona).
Písemnou omluvenku v omluvném listě v žákovské knížce přinese žák ihned po skončení
absence.
Omluvu podepisuje jeden z rodičů. Při podezření na bezdůvodné absence si třídní učitel
vyžádá potvrzení lékaře.
Škola může uvolnit žáka z vyučování na určitou dobu na žádost rodičů předem.
Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na jeden až tři dny uvolňuje třídní
učitel, na dobu delší ředitel školy.
Při uvolnění delším než 3 dny podávají rodiče písemnou žádost. I tato nepřítomnost musí být
však omluvena v omluvném listě v žákovské knížce a omluvenka předložena třídnímu učiteli
ihned při návratu do školy.
6. chování žáků o přestávkách
Po vyučovací hodině následuje 10 minut přestávky na odpočinek, svačinu, pitný režim,
přípravu na další vyučování, návštěvu toalet apod.
1. přestávka je určena i na dopolední svačinu z vlastních zdrojů
2. přestávka trvá 20 min – v případě pěkného počasí chodí žáci ven před budovu školy nebo
na hřiště
7. pitný režim
Žáci si nosí pití ve vlastních lahvích z domova.
Žáci mohou pít kdykoli, i během vyučování.
V 9.45 je pro žáky připraven čaj ve ŠJ.
Dále mají žáci k dispozici vodu a šťávu – na její přípravu požádají učitele.
8. vyučování ICT
Žáci pracují na počítačích v průběhu vyučování a v rámci práce ŠD
K počítači a interaktivní tabuli přicházejí žáci se svolením učitele.
9. vyučování TV
Škola má jednu tělocvičnu, malé travnaté hřiště na zahradě
Vyučují se 2 hodiny týdně tělesné výchovy
Před hodinou TV se žáci převléknou do sportovního oděvu – tričko, kraťasy, tepláková
souprava. Do tělocvičny užívají žáci cvičky, na hřiště jinou sportovní obuv.
Na hodinu TV si žáci berou láhev s pitím.
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Do tělocvičny a na hřiště se žáci přemísťují jen pod vedením vyučujícího.
Necvičící žák má písemnou omluvenku od rodičů/ lékaře.
Omluvenku z TV dává žák vyučujícímu před hodinou TV.
Případné osvobození z TV se vztahuje i na hodiny plavání, bruslení a jiných sportovních
činností, není-li lékařem stanoveno jinak.
10. vyučování výtvarných a pracovních výchov
Seznam potřebných pomůcek dostává žák na začátku školního roku.
Žák má uloženy pomůcky pro VV a PV v kufříku.
Dojdou-li některé pomůcky – lepidlo apod. žák je co nejdříve doplní.
Žáci dbají na bezpečnost při práci, ochranu svých oděvů a na hygienu – mytí rukou apod.
11. provoz školní družiny
Provoz školní družiny je od 11.40 do 16.30 hodin.
Žáci jsou ze školní družiny propouštění po příchodu rodičů či jiných zástupců rodičů, nebo na
základě písemného sdělení o odchodu žáka (sdělení může mít trvalou platnost).
Na telefonická sdělení ohledně odchodu žáků se nebere zřetel.
C. Zásady chování žáků ve škole a při činnostech mimo školu
1. Žáci zdraví ve škole všechny dospělé osoby pozdravem "Dobrý den".
2. Poškodí-li žák úmyslně nebo z nedbalosti školní majetek, majetek žáků, učitelů či jiných
osob, jsou rodiče tohoto žáka povinni škodu nahradit.
Žák nosí učebnice, žákovskou knížku, notýsek řádně zabalené.
Psaní po lavici a do učebnic budou posuzovány jako úmyslné poškozování společného
majetku.
3. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli.
4. Žákům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy ani na
školním pozemku bez dozoru učitele.
5. Při mimotřídním vyučování či zájmové činnosti se žáci scházejí 5 - 10 minut před
zahájením činnosti před školní budovou a vyčkají příchodu vedoucího.
Pouze s ním odcházejí do školní budovy.
Vedoucí nad nimi vykonává dozor po celou dobu pobytu ve škole a dohlíží na ně až do
odchodu z budovy..
6. Žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, předává vyučující p. vychovatelce.
Ostatní žáky doprovodí do šatny a počká, až poslední žák opustí prostor šatny.
8. Vstup žáků do sborovny je zakázán.
Dále mají žáci zakázán vstup do prostor školní kuchyně, úklidových prostor, sklepa.
Do keramické dílny – ve sklepě mohou žáci vstoupit pouze pod dozorem vedoucího
keramického kroužku v době jeho trvání.
9. Do školy nosí žáci pouze věci potřebné k výuce, cenné věci se nedoporučuje s sebou nosit.
Hodinky, šperky, apod. mají neustále u sebe, pokud je musí odložit, např. v hodině tělesné
výchovy, svěřují je do úschovy vyučujícímu.
10. Nalezené věci předá nálezce ihned do sborovny.
11. Dojíždění žáků do školy na kole tento školní řád neřeší a škola také nezodpovídá za
možný úraz žáků a ztráty kol.
12. Žáci nechávají přezůvky v šatně přes noc v sáčku, tak aby nebránily úklidu.
13. Třídní učitel určuje žákovské služby na určité období a pro určité činnosti zavedené podle
zvyklostí třídy a třídního učitele.
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D. Hygiena a bezpečnost práce
1. Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a při použití WC.
2. Všichni pracovníci školy a žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby
neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.
3. Žáci chodí slušně a čistě oblečení a upraveni.
4. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo na
hřišti, jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících.
5. Také úrazy, ke kterým došlo při společné činnosti žáků mimo školu, je třeba bez odkladu
hlásit vedení školy.
Každý úraz je nutno zapsat do knihy úrazů, která je uložena ve sborovně.
6. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči.
S počítačem žák pracuje jen za dozoru učitele.
7. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí
pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob.
Před těmito akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti.
Pro společné zájezdy tříd, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou
žáci předem seznámeni.
Při pobytu v ubytovacích zařízeních, se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají
všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.
8. Při výuce v tělocvičně, dílně zachovávají žáci bezpečnostní předpisy dané vnitřním řádem
odborné učebny.
Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině
školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli.
O poučení žáků provede učitel záznam do přehledu v třídní knize.
Řády odborných učeben tvoří přílohu školního řádu.
9. Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání
návykových látek.
10. Doporučuje se nenechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně ve stolech, ve
skříních jak ve třídách, tak v sborovně a nenechávat je ve škole přes noc.
E. Součástí školního řádu je: klasifikační řád
vnitřní řád školní družiny
vnitřní řád školní jídelny

Školní řád schvaluje Školská rada ………………………………………………

V Novém Jáchymově 1. 9. 2015

-------------------------------ředitelka ZŠ N.Jáchymov
razítko školy
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