Příloha č. 1 školního řádu
Školní řád platný od 21. 10. 2014 se doplňuje o:
„Ţák je povinen řídit se pravidly společenského chování a jednání. Ve škole ţák nemůţe uţívat
pokrývku hlavy, vyjma případů, kdy je pokrývka hlavy projevem náboţenského přesvědčení či
víry, ke které se ţák hlásí, nebo kdy je odůvodněna zdravotním stavem ţáka." (Metodické
doporučení MŠMT)
Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlíţejícími zaměstnanci školy
zajištěna kontrola přicházejících osob; při odchodu ţáků z budovy pedagogové podle plánu
dohledů. Kaţdý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit
důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během
provozu školy jsou všechny vedlejší vchody do budovy trvale uzavřeny. Zákonní zástupci
vstupují do školy během školního vyučování pouze v době přestávek. V případě, ţe je dítě
nemocné, nebo ţe s dítětem jdou k lékaři, můţe zákonný zástupce do školy vstoupit i během
výuky ţáků. V jiných případech musí vyčkat před školou aţ do zvonění.
Dohled nad ţáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů je
vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá.
Odchod ţáka z vyučování před jeho ukončením je moţný pouze na základě písemné omluvy
rodičů, kterou ţák předloţí vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu
učiteli – při uvolnění na více hodin.
Před ukončením vyučování ţáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez
vědomí vyučujících. V době mimo vyučování ţáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících
a pod jejich dohledem.
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