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Organizační řád školy

Část č. 4 – Školní řád – Práva a povinnosti žáků – žákovský řád školy
Čj.:
Dne:
4. září 2017
Platnost ode dne:
4. září 2007
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto
předpisu

Práva povinnosti žáků – žákovský řád školy
Jsme rádi, že sis vybral naši školu.
K docházce na Základní školu Lyčkovo náměstí 6 ses spolu se svými rodiči rozhodl svobodně a s
vědomím práva vybrat si školu, kde chceš získat základní vzdělání. Z toho plyne, že sis svobodně zvolil
také dodržovat její školní řád.
Jsi osobností, která chce být spravedlivým partnerem ostatním.
Pracovníci školy k tobě budou přistupovat jako k osobnosti, která samostatně myslí a jedná. Chceme,
aby mezi žákem a učitelem byl partnerský vztah podložený vzájemným respektem a důvěrou, proto i ty
respektuj nás, učitele. Všichni žáci školy, do které chodíš, by měli být tvými kamarády, proto se k nim jako
ke kamarádům chovej.
Abys chodil do školy rád(a), musíš být její aktivní součástí.
Vzdělání v naší škole dosáhneš aktivním zapojením do výuky, účastí na mimoškolních výjezdech
(exkurzích, školách v přírodě, LVVZ), samostatným přemýšlením a vlastní snahou. Nejsi pasivním
polykačem informací a dat, ale aktivním spoluorganizátorem výuky.
Využívej vybavení školy.
Máš právo s vědomím dospělého pracovníka školy využívat místnosti a materiální vybavení školy,
případně další dostupné prostředky, které škola vlastní ke vzdělávání dětí. Zodpovídáš však za ztrátu,
zničení nebo poškození toho, co jsi používal.
Dodržuj školní pravidla.
Ve škole i na veřejnosti se chovej tak, abys svým jednáním nepoškozoval ani jméno své, ani svých
rodičů, ani jméno školy.
Dodržuj tato základní společenská pravidla:
Vstoupíš - pozdrav.
Odcházíš - rozluč se.
Chceš - řekni prosím.
Dostaneš - řekni děkuji.
Používej i ostatní "kouzelná" slova, která k sobě lidi přibližují.
Mluv pravdu - lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří.
Dodržuj tato základní pravidla Smysluplné školy:

MLUVÍ JEN JEDEN
(Neskákej nikomu do řeči, každý má právo vyjádřit svůj názor.)

NEDĚLEJ DRUHÝM TO, CO NECHCEŠ, ABY DĚLALI ONI TOBĚ.
(Nikomu neubližuj - jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu.

MOBILNÍ TELEFON používej ve škole pouze ke komunikaci (sms, volání),
a to jen v neodkladných případech!

PŘEZOUVÁŠ se vždy na koberce a v místech označených piktogramem „Nevstupovat
v botách!“
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Chraň svoji školu i své věci.
Udržuj ve škole pořádek a čistotu. Přezouvej se do hygienicky vhodné obuvi s nebarvící podrážkou.
Podobně do tělocvičen je povolen vstup pouze v čisté sportovní obuvi pro vnitřní použití s nebarvící
podrážkou. Zacházej opatrně s učebnicemi, školními potřebami a pomůckami. Pokud svévolně poškodíš
majetek školy, žáků, učitelů či jiných osob a nebudeš schopen poškozenou věc opravit, budou škodu hradit
tvoji rodiče zakoupením nové pomůcky, knihy, učebnice nebo uhrazením opravy. Bezdůvodně nenos do
školy peníze a cenné předměty! Místo pro bezpečné uložení cenných věcí (mobilní telefony, velké peněžní
částky,…) máš v kanceláři školy. V případě, že cennosti neuložíš do bezpečí, jsi sám zodpovědný za
případnou ztrátu. Ztrátu věcí neprodleně ohlas.
Jsi svobodný žák.
Máš právo na svobodnou účast na akcích školy i na mimoškolních aktivitách pořádaných školou, pokud
budeš respektovat stanovená pravidla chování. Za pěkného počasí máš (1. – 3. ročníky po dohodě
s třídním učitelem) právo trávit hlavní přestávky na školním hřišti, pokud je v provozu.
Škola je tvá povinnost a má svůj řád.
Choď do školy pravidelně a včas, nejdříve 20 minut, nejpozději 5 minut před zahájením vyučování.
Používej žákovský vchod. Během dopoledního provozu je škola uzamčena, v tu dobu můžeš použít
návštěvní vchod. Na schodišti choď vpravo. Oděvy a obuv si odkládej do své šatní skříňky. Docházka do
nepovinných předmětů, zájmových kroužků a školní družiny je pro tebe, pokud ses přihlásil, povinná.
Pokud ředitel školy vyhlásí nějakou aktivitu pro tebe jako povinnou, musíš se jí zúčastnit. Odchod a příchod
žáků na mimoškolní akce organizuje doprovázející učitel.
Na školních akcích za tebe zodpovídáme. Pomoz nám!
Při vyučování a školních akcích se můžeš vzdálit jen se svolením učitele. Pokud třídní učitel svolá třídnickou
hodinu v době mimo vyučování, je pro tebe povinná. Škola si vyhrazuje právo zakázání mobilních telefonů na
školních akcích (např. ŠVP).
I vyučování má svá pravidla.
Vyučování se řídí rozvrhem hodin. Začátek a konec hodin určuje vyučující tak, aby byla dodržena přestávka
na relaxaci. Vyučování na celé škole může také probíhat v projektech, blocích, epochách a podobně. Po
zazvonění sedíš na určeném místě podle zasedacího pořádku a máš připraveny všechny potřebné věci k
vyučování. Jestliže ses nemohl z vážných důvodů připravit na vyučování nebo pokud jsi nebyl přítomen v minulé
hodině, omluv se na začátku vyučovací hodiny. Zameškané učivo jsi povinen (-na) si doplnit dle pokynů učitelů,
absence není důvod k nehodnocení. Pokud se v klasifikačním období zúčastníš méně než 75% vyučovacích
hodin daného předmětu, má učitel právo tě přezkoušet! Nedostaví-li se vyučující do 5 minut po zahájení hodiny
do třídy, oznámí to určený žák v kanceláři školy, ředitelně nebo v kanceláři zástupce ředitele školy. Při vyučování
zachovávej klid, aktivně se zapojuj do práce v hodině a udržuj své pracovní místo v pořádku a čistotě. Při tělesné
výchově sportuj ve cvičebním úboru, dle pokynů vyučujících nos pracovní oblečení i na další předměty.
Zapomenutí cvičebního úboru či pracovního oblečení není důvodem, abys v hodině nepracoval. Mobilní telefon,
přehrávače hudby a jiná záznamová zařízení musí být během výuky vypnuta. Po skončení vyučování máš se
spolužáky za povinnost uklidit místnost, ve které jste se učili.
Starej se o své školní dokumenty.
Vždy nos do školy žákovskou knížku, kterou předkládej na vyzvání vyučujícímu. Žákovskou knížku
udržuj v pořádku. Její zapomenutí ohlas na začátku první hodiny vyučujícímu. Ztrátu žákovské knížky
neprodleně oznam třídnímu učiteli, zajisti si vystavení duplikátu u vedení školy a doplnění klasifikace všech
vyučujících. Ztráta žákovské knížky je považována za porušení školního řádu. Žákovskou knížku nahrazuje
v některých ročnících pracovní kalendář.
Kdy do školních kanceláří.
K potvrzování různých listin a osobních záležitostí v kanceláři školy a jídelně je určena velká přestávka
(od 9.40 hod.).
Využívej školní demokracie ve škole i ve třídě.
Máš právo zapojit se do organizace života školy a do jednání s vedením školy prostřednictvím
parlamentu nebo třídní samosprávy. Svoje zástupce do parlamentu a třídní samosprávy si třídy volí. Máš
právo slušnou formou říci komukoli svůj názor.
Nezapomeň dát o sobě vědět.
Nepřítomné žáky hlásí vyučujícímu na začátku každé hodiny služba zodpovědná za třídní knihu.
Pokud budeš o svojí nepřítomnosti vědět předem, požádají o tvé uvolnění z vyučování rodiče. Povolení
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krátkodobé absence (1 – 2 dny) uděluje třídní učitel, pro povolení delší absence musí rodiče podat
písemnou žádost řediteli školy (a vyžádat si vyjádření třídního učitele). Uvolnění z jednotlivých hodin
poskytují třídní učitelé na písemnou žádost rodičů. Ze školní budovy v průběhu vyučování můžeš odejít jen
se souhlasem třídního učitele. V případě nepřítomnosti třídního učitele tě může uvolnit učitel pověřený
zastupováním. Rodiče omlouvají tvou nepřítomnost osobně nebo písemně do 24 hodin od začátku
absence a po jejím ukončení písemně v žákovské knížce do dvou dnů. Pokud se objeví podezření na
neomluvenou hodinu, třídní učitel má právo vyžádat si lékařské potvrzení absence.
Dbej o bezpečnost a předcházej úrazům. STOP návykovým látkám!
Šetři zařízení školy a neprodleně ohlas zaměstnanci školy zjištěné poškození nebo zničení věcí, které jsou
majetkem školy, závady na osvětlení, vodovodním rozvodu a elektroinstalaci. Bez svolení učitele nemanipuluj
s pomůckami v učebnách. Řiď se řády učeben. Před akcemi mimo školu a před zahájením odborného vyučování
budeš poučen o bezpečnosti a hygieně. Při odborné výuce vždy zachovávej příslušné bezpečnostní předpisy.
Při pobytu ve škole se chovej tak, abys neohrozil zdraví svoje ani jiných osob. Pokud úmyslně a opakovaně
slovně či fyzicky ubližuješ spolužákovi či spolužačce, bude toto jednání posuzováno jako šikana! Každý úraz,
poranění či nehodu ihned ohlas kterémukoli pracovníku školy. Do školy nesmíš nosit návykové látky a jiné věci
ohrožující zdraví. Je přísně zakázáno nabízet či užívat návykové a omamné látky v areálu školy a na školních
akcích pořádaných mimo školu. V případě porušení tohoto zákazu je škola povinna oznámit tuto skutečnost
zákonnému zástupci, orgánu sociálně-právní ochrany dětí příslušného obecního úřadu a policejnímu orgánu.
Dodržuj školní řád
Pokud porušíš školní řád, hrozí ti trest. Měj na paměti, že vážné porušení tohoto řádu je důvodem pro
kázeňské opatření, svolání výchovné komise s rodiči, případně zahájení jednání o průběhu další školní
docházky. Pamatuj, že ne všechno, co ve škole smíš a nesmíš, je uvedeno v tomto žákovském řádu,
protože jsi povinen dodržovat zákonná nařízení obecně platná v ČR (například zákaz kouření mladistvých,
nahrávání kohokoli bez jeho souhlasu apod.)

Mgr. Jan KORDA
ředitel školy

