Svobodná základní škola, o.p.s.

ŠKOLNÍ ŘÁD – ŽÁKOVSKÝ ŘÁD
Práva a povinnosti žáků
1) Jsme rádi, že jsi žákem Svobodné základní školy o.p.s.
2) Jsi osobností, která chce být spravedlivým partnerem ostatním. Respektujeme, že jsi
jedinečnou osobností, ale stejně tak respektuj i ty své spolužáky a učitele. Chceme, aby mezi
tebou, spolužáky a učiteli byl partnerský vztah podložený vzájemnou úctou, důvěrou a
spravedlností. Jednej s úctou a respektem k sobě, spolužákům i dospělým.
3) Aktivně se zúčastňuj školní práce. Vzdělání v naší škole dosáhneš aktivním zapojením do
výuky, samostatným přemýšlením a vlastní snahou. V průběhu školního dne, na školních
akcích a ve svém volném čase se zdrž všeho, čím bys poškodil dobré jméno školy.
4) Využívej vybavení školy k potřebě vzdělávání a učení se. Máš právo využívat veškeré
místnosti určené k výuce, materiální vybavení školy a další dostupné prostředky, které škola
vlastní ke vzdělávání žáků. Vše můžeš využívat s vědomím dospělého pracovníka školy.
Zodpovídáš však za ztrátu, zničení nebo poškození půjčené a tebou využívané školní
pomůcky. Zacházej proto opatrně se sešity, knihami, školními potřebami a pomůckami.
Poškodíš-li svévolně majetek školy, žáků, učitelů či jiných osob, zajistí tvoji rodiče nápravu –
uvedení do původního stavu.
5) Dodržujeme školní pravidla: Dodržuj je i ty:













Vstoupil jsi – pozdrav.
Odcházíš - rozluč se.
Chceš-li - řekni prosím.
Dostaneš-li - řekni děkuji.
Neskákej nikomu do řeči, každý má právo vyjádřit svůj názor.
Nikomu neubližuj - nečiň jiným to, co nechceš, aby bylo činěno tobě, nebo vadí jiným!
Nenič - každou věc, která ti posloužila, mohou využít i druzí.
Netrap se - přijď se rozdělit o každou bolest i radost.
Mluv pravdu - lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří.
Važ si sám sebe i druhých – neomezuj svým chováním ostatní!
Neboj se překonávat překážky, i neúspěch tě posílí a můžeš se z něj poučit.
Uvědom si, že nejen chování, ale i tvá řeč dotváří prostředí, ve kterém všichni žijeme, tudíž
by ses měl vyvarovat používání nevhodných slov ve své řeči.

6) Chraň své věci. Své osobní věci udržuj v pořádku. Bezdůvodně nenos do školy peníze a
cenné předměty ani hračky! Pokud tak učiníš, sám zodpovídáš za jejich případnou ztrátu.
Ztráty věcí neprodleně ohlásíš učiteli nebo v kanceláři školy.
7) Ve volném čase máš právo ve škole na aktivní odpočinek, relaxaci. Školní dvorek v době
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velké přestávky můžeš navštěvovat jen se souhlasem vyučujícího. Při jeho návštěvě je tvou
povinností respektovat zásady bezpečného chování, dbát pokynů zaměstnanců školy.
8) Škola je tvá povinnost a má svůj řád, který musíš dodržovat. Chodíš do školy pravidelně a
včas podle rozvrhu hodin a účastníš se činností, které ředitelka školy vyhlásí jako povinné.
9) Po vyučování máme pro tebe otevřenu družinu a její kroužky, školní klub i dětský klub.
Můžeš se společně s rodiči domluvit a přihlásit se. Docházka do školní družiny není povinná,
ale pro přihlášené žáky ano. Docházka do dětského klubu je pro přihlášené žáky také
povinná. Pokud se nemůžeš zúčastnit, je tvou povinností se omluvit. Omluvit tě musí rodiče.
Družina i dětský klub mají zajímavé nabídky a přihlásit se můžeš jen na vybrané dny nebo
aktivity. I zde dodržujeme pravidla slušného chování a při jejich porušení můžeš být
vyloučen.
 V Třebušíně – školní družina a dětský klub Třebušín
 V Litoměřicích – školní klub a dětský klub neformálního vzdělávání Litoměřice
Příchod do školy
Pro budovu v Třebušíně:
10) Ranní družina je přístupná všem žákům od 7, 30 hod., nemusíš být přihlášen. Pokud jdeš do
ranní družiny, vcházíš hlavním vchodem budovy. Zazvoníš si na zvonek „družina“.
11) Pokud přicházíš do školy od autobusu z Litoměřic nebo řádně do školy, vcházíš zadním
vchodem do šaten. Do školy přicházíš alespoň 10 min před začátkem výuky. Oděvy si
ukládáš na věšák v šatně, obuv si odkládáš do botníku. Ve škole se přezouváš do hygienicky
vhodné obuvi. Opakovaný pozdní příchod může být vyhodnocen jako neomluvená hodina.
12) Ze školy nebo z odpolední družiny nebo odcházíš po obědě dle svého rozpisu v přihlášce
mezi 13 a 15 hod. zadním vchodem ze šaten. Pokud jsi žák 1.- 3. třídy na autobus tě
doprovodíme ve 13 a v 15 hod. Mimořádné odchody hlásí rodiče předem písemnou formou
příslušné paní vychovatelce. Z klubu odcházíš také zadním vchodem dle svého rozpisu
odchodů. Škola je během dopoledního provozu uzavřena. Příchod do školy v tuto dobu je
možný hlavním vchodem. Použij zvonek „kancelář“.
Pro budovu V Litoměřicích, Jarošova 494/23
13) Do školy vstupuješ hlavním vchodem. Přicházíš alespoň 10 min před začátkem výuky.
Oděvy i obuv si ukládáš do skříněk v šatně. Ve škole se přezouváš do hygienicky vhodné
obuvi. Opakovaný pozdní příchod může být vyhodnocen jako neomluvená hodina.
14) Z oběda se vracíš také vždy hlavním vchodem, ve škole pak neprodleně jdeš na odpolední
vyučování nebo školního klubu.
15) Do školního přicházíš samostatně a svůj příchod hlásíš příslušné vychovatelce klubu. Příchod
a odchod z klubu se řídí dle svého rozpisu v přihlášce Mimořádné odchody hlásí rodiče
předem písemnou formou příslušné paní vychovatelce.
16) Ve škole a na mimoškolních akcích za tebe zodpovídáme. Pomoz nám! V době vyučování,
činnosti školní družiny, kroužků, dětského klubu i při akcích mimo areál školy odcházíš jen
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se souhlasem pedagogického pracovníka - neopouštíš svévolně školní budovu, třídu, ani jinou
školní akci. Zodpovídáme za tebe i o přestávkách! Přestávky využívej k hygieně, k relaxaci,
k rozhovorům, k občerstvení se. Při přecházení do místa jiných akcí mimo budovu školy se
řídíš pravidly silničního provozu, pravidly pro cestování v prostředcích MHD a pokyny
doprovázejících osob. V dopravním prostředku jsi reprezentantem naší školy, chovej se
slušně a ohleduplně k ostatním cestujícím. Při pohybu po komunikacích používáme reflexní
vesty k označení chodců. (jeden z první a poslední dvojice).
17) I vyučování má svá pravidla. Zahájení vyučování ohlašuje tvůj učitel. Vyučovací jednotka
je určena rozvrhem hodin. Po signálu k zahájení výuky jsi na určeném místě (např. podle
zasedacího pořádku) a máš připraveny všechny potřebné věci k vyučování. Při vyučování
zachováváš klid, aktivně se účastníš práce v hodině a udržuješ své pracovní místo v pořádku
a čistotě.
Mimo vyučování můžeš být ve třídě přítomen za přítomnosti pedagogického dozoru.
18) Pravidelně nos do školy žákovský sešit a udržuj ho v pořádku. Ztrátu neprodleně oznam
třídnímu učiteli. K potvrzování různých listin a osobních záležitostí v kanceláři školy je
určena velká přestávka.
19) Školní jídelna
V budově Třebušín - je tu nejen pro tebe. Máš právo na polední přestávky, při kterých se
můžeš stravovat v jídelně MŠ Pod Kalichem. Do školní jídelny vstupuješ vždy v doprovodu
pedagogického pracovníka nebo po dohodě s vyučujícím i samostatně, v určený čas rozvrhem
odchodů na oběd. Jídelna je malá a proto se tu střídáme. Oběd si odebere ten, kdo je přihlášen
ke stravování. Ve školní jídelně se řídíš pokyny od učitelů, řádem školní jídelny a dodržuješ
pravidla stolování.
Pro žáky v budově v Litoměřích, Jarošova 494/23 – máš možnost navštěvovat Centrální
školní jídelnu Máchovy schody. K odběru obědů tě přihlásí rodiče. Ve školní jídelně se řídíš
pokyny od učitelů, řádem školní jídelny a dodržuješ pravidla stolování.
20) Nezapomeň dát o sobě vědět. Pokud budeš svoji nepřítomnost znát předem, požádají o tvé
uvolnění z vyučování rodiče. Povolení jednodenní až třídenní absence uděluje třídní učitel, o
povolení delší absence je nutno žádat paní ředitelku školy písemně (s vyjádřením třídního
učitele) včas alespoň týden předem a jsi povinen si zameškané učivo doplnit. Uvolnění z
jednotlivých hodin v průběhu vyučování umožní třídní učitelé na písemnou žádost rodičů,
kteří tím přebírají za uvolněného žáka zodpovědnost. Ze školní budovy odcházíš se
souhlasem třídního nebo zastupujícího učitele. Tvou nepřítomnost ohlašují rodiče osobně,
písemně nebo telefonicky co nejdříve, nejlépe do 24 hodin od začátku absence a po ukončení,
tě písemně omlouvají v omluvném listu. Třídní učitel má právo vyžádat si od tvých
zákonných zástupců doložení tvé nepřítomnosti. Nezapomeň, že když nejsi ve škole, je dobře
si průběžně doplňovat zameškané učivo. Tvojí povinností je zjistit si, co se ve škole děje a
jaké učivo se probírá!
21) Dbej o bezpečnost a předcházej úrazům. Při pobytu ve škole se chovej tak, abys neohrozil
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zdraví svoje ani svých spolužáků, či jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu ihned ohlas
zaměstnancům školy. Každá třída je vybavena lékárničkou.
22) Dbej o potřebnou hygienu. Při pobytu ve škole se chovej tak, abys neohrozil zdraví svoje
ani svých spolužáků, či jiných osob. Při příchodu do školy si pečlivě umyj ruce, ruce si
umývej vždy před jídlem. V případě potřeby předcházení šíření infekčních onemocnění budeš
mít k dispozici i desinfenkci. Pokud se při vstupu do školy, v průběhu pobytu ve škole či
kdykoli během výuky nebudeš cítit dobře, informuješ o tom svého vyučujícího. Ten tě
v případě nutnosti situace může přesunout do izolační místnosti a bude kontaktovat tvé
rodiče. Ti si tě pak převezmou a dále budou postupovat dle tvého zdravotního stavu. Pokud
bude potřeba a nařízeno chránit se rouškou, musíš toto opatření respektovat.
23) V případě požáru posloucháš pokyny vyučujícího, který postupuje v souladu s pravidly
určenými k evakuaci (opuštění budovy) v době požáru. Jednáš tak i při nácviku takových
situací.
24) Šetříš zařízení školy a neprodleně hlásíš zaměstnancům školy zjištěné poškození nebo
zničení věcí, které jsou majetkem školy, závady na osvětlení, vodovodním rozvodu a
elektroinstalaci. Bez svolení učitele nemanipuluješ s roletami, elektroinstalací, elektrickými
přístroji, s audiovizuální technikou a dalšími pomůckami ve třídě a učebnách, neotvíráš okna.
Řídíš se řády učeben. Před akcemi mimo školu a před zahájením odborného vyučování budeš
poučen o bezpečnosti a hygieně. Při odborné výuce zachováš vždy příslušné bezpečnostní
předpisy.
25) Mobilní telefon máš během výuky i přestávky vypnutý a uklizený v tašce. Snažíme se o
společně příjemné prostředí a kamarádský prostor, do kterého technika nepatří. Pokud budeš
díky mobilnímu telefonu vyrušovat ve výuce, může ti být zabaven na příslušný školní den.
Ve vážných případech se souhlasem učitele můžeš telefonovat. Fotografie nebo jiné nahrávky
spolužáků a jiných osob můžeš pořizovat jen s jejich souhlasem.
26) Do školy nesmíš přinášet, propagovat, nabízet či zde užívat návykové látky (např. cigarety,
alkohol, drogy), a to jak v areálu školy, tak i mimo něj na školních akcích. Ve škole
zajišťujeme takové podmínky, aby byla zajištěna tvá bezpečnost a chránili jsme tvé zdraví.
Pomoz nám.
27) Dodržuj školní řád. Vážné porušení tohoto řádu z tvé strany je důvodem pro kázeňské
opatření. Tím může být napomenutí třídního učitele, třídní či ředitelská důtka, zhoršené
hodnocení chování.
28) Rodiče se mohou kdykoli domluvit s učiteli a přijít se do školy podívat, co a jak se učíš a jak
se ti daří. Pravidelně dostávají zprávu slovního hodnocení do žákovského sešitu, účastní se
třídních schůzek, kde se dozví a tvých výsledcích, učivu a také si mohou vyzkoušet, co
právě i ty ve škole děláš. I ty sám jsi veden k tomu, abys dokázal svou práci ve škole
zhodnotit.
29) Máš právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání i na informace a
poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících
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se vzdělávání.
30) Učitelé se pravidelně schází každý týden na učitelské poradě, kde se společně snaží najít
nejlepší způsob, aby se všem ve škole dobře dařilo. Pokud cokoli potřebuješ sdělit nebo řešit,
obrať se na svého třídního učitele a on se i na učitelské poradě může poradit s ostatními.
31) Pokud potřebuješ cokoli sdělit, můžeš k tomu využít i schránku důvěry, kam můžeš svůj
dotaz, požadavek nebo postřeh napsat a učitelé se tím budou zabývat. Určitě dostaneš
odpověď. Pokud bys zažíval nějaké trápení, se kterým si nevíš rady, můžeš se obrátit na paní
učitelku Alenu Magdalénu Schnellyovou (školního psychologa) na paní Kateřinu
Kunešovou (výchovného poradce), paní Kateřinu Braunovou (speciální pedagog) nebo
Kristýnu Brabcovou (školního metodika prevence. Tvé trápení budeme řešit individuálně.
Cokoli se dozvíme, nešíříme. Dodržujeme mlčenlivost.
32) Společně chceme školu, kde se cítíme dobře, kde se nám dobře učí a kde se můžeme rozvíjet.
Jsme na společné cestě za poznáním.
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