Vážení rodiče,
obracím se na Vás s výňatkem ze Školního řádu (plné znění na www.osmec.cz, popř. na vrátnici sídla školy). Prosím Vás tímto, abyste jej po
přečtení podepsali a návratku poslali po Vašem dítěti zpět do školy.
ŠKOLNÍ ŘÁD
A. Režim činnosti ve škole
Školní budova je žákům přístupná v 7.40 hod., žáci jsou povinni být na svých místech ve třídě v 7.55 hod. Vyučování začíná v
8.00 hod. V případě odpoledního vyučování je žákům umožněn vstup do budovy o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyuč.
Žáci si odkládají svršky (vč. pokrývky hlavy) v přidělené šatně a přezouvají se do domácí obuvi. Během vyučování mohou žáci jít do
šatny jen ve výjimečně nutném případě za doprovodu vrátného a s vědomím dohledu a třídního učitele. Při odchodu ze školy si žáci nenechávají
nic ve třídách ani šatnách .
O přestávkách se žáci pohybují po budově školy podle pokynů osob vykonávajících dohled, dodržují pravidla slušného chování a
bezpečnosti. O přestávkách musí být všechna okna zavřená. Se zvoněním jdou žáci na svá místa, kde čekají, připraveni na hodinu, na
vyučujícího. Pokud se stane, že vyučující nepřijde do pěti minut, jde služba ohlásit tuto skutečnost do kabinetu příslušného učitele. Není-li tam,
jdou do sborovny, případně do ředitelny.
Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u
sebe, mají zakázáno je odkládat. V hodinách Tv, Pč …předají žáci cenné věci učiteli. Učitel uloží cenné věci žáků na předem určeném místě.
Během výuky jsou mobilní telefony vypnuty. Žák se pečlivě stará o svou žákovskou knížku (deníček), má je v každé vyučovací hodině a
nechává ji nejméně jednou týdně podepisovat rodičům! Žákovské knížky nikdy nezůstávají ve škole.
Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, odcházejí po přezutí sami. Žáci při obědě dodržují pravidla slušného chování, dbají pokynů
dozoru. Rodiče souhlasí s účastí žáků na kulturních, sportovních akcích a besedách pořádaných školou v rámci vyučování. Účast na těchto
akcích je pro žáky povinná. Pokud návštěvou mimoškolní akce dojde ke změně rozvrhu (zkrácení, prodloužení vyučování) oznámí tuto
skutečnost organizující pedagog nejméně 1 den předem zákonným zástupcům žáků prostřednictvím žákovské knížky. Žáci se pro tyto příležitosti
vhodně obléknou a během programu se chovají společensky.
Každý žák dodržuje osobní hygienu. Do školy je zakázáno vstupovat pod vlivem návykových látek a jejich držení, užívání, distribuce
v prostorách školy. Dále je zakázáno projevování rasismu, šikany, nošení zdraví ohrožujících předmětů. Porušení těchto zákazů povede ke
snížení známky z chování. Budou informováni zákonní zástupci a příslušné orgány. Ředitelka školy je oprávněna činit neodkladné úkony
k ochraně života a zdraví nezletilých bez předchozího souhlasu zákonných zástupců.
B. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců žáka
Každý žák má právo na vzdělání. Žák má právo na vyslovení a obhajobu svého názoru, na slušné a důstojné zacházení, na ochranu
svého soukromí. Žák má právo požádat kohokoli ze zaměstnanců školy o pomoc, cítí-li se ohrožen, dospělý je v takovém případě povinen pomoc
či ochranu poskytnout.
Žák a zákonný zástupce žáka mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání a na poradenskou pomoc školy, dále na informace,
které souvisejí se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,
nepřátelství nebo násilí.
Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní
řád školy a řády odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob. Svévolné poškození školního majetku a učebnic
bude předepsáno k úhradě rodičům žáka, který škodu zavinil .
Zákonný zástupce žáka je povinen zajistit, aby žák docházel řádně do školy, na vyzvání školy se osobně zúčastnit projednání
závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, informovat školu o změně bydliště, zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka
nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, min. 1x týdně prokazatelně (podpis) kontrolovat
sdělení v žákovské knížce nebo deníčku. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději
do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Po návratu do vyučování je zákonný zástupce povinen doložit důvod
nepřítomnosti žáka. Neomluví-li rodiče žáka včas, bude nepřítomnost posuzována jako neomluvená. Ve výjimečných případech si může
třídní učitel vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské potvrzení. Škola je dle zákonných norem ČR povinna v případě vysoké
omluvené absence nebo neomluvené absence oznámit tuto skutečnost na MěÚ (OSPOD!). V případě 25 neomluvených hodin (4-5 dní) je
škola povinna hlásit tuto skutečnost na Přestupkovou komisi (!).
Žák může odejít z vyučování před jeho ukončením pouze v doprovodu zákonného zástupce, výjimečně na základě písemné
omluvy rodičů. O odchodu žáka z vyučování rozhodne třídní učitel.
Rodičům i žákům je k dispozici školní poradenské pracoviště a celodenní program školy (kroužky, kluby, doučování).
Rodiče souhlasí s tím, že žák kdykoli během týdne navštěvuje kroužky a kluby (celodenní program školy). Po skončení kroužků, klubů
odchází žák domů sám. Rodič se může individuálně domlouvat na jiném režimu návštěvy celodenního programu.
Budovy školy jsou během vyučování uzavřeny (7:30 – 16:00). Během vyučování neprobíhají žádná jednání mezi učiteli a zákonnými
zástupci. V době vyučování mohou zákonní zástupci využít možnosti osobní konzultace s vedením školy a pracovníky školního poradenského
pracoviště (ŠPP), kteří sídlí v obou budovách školy (viz úřední a konzultační hodiny). Zákonní zástupci mohou jednat s učiteli v režimu, o
kterém budou informováni prostřednictvím informačních tabulí ve škole a www stránek školy, žákovské knížky a na první třídní schůzce v září.
Žádosti zákonných zástupců (potvrzení studia, …) převezme kdykoli recepce v hlavní budově školy na nám. 28. října 22. Při jednání
s pracovníky školy je zákonný zástupce povinen dodržovat základní pravidla slušného chování (nezvyšuje hlas, nepoužívá vulgární výrazy,
nevyhrožuje apod.). V případě agresivních projevů bude právě probíhající jednání, rozhovor ze strany pracovníka školy ukončen.
Součástí řádu školy jsou dodatky: Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, Program proti šikanování, Řešení problému
záškoláctví, školní řád MŠ nám. 28. října 22, školní řád MŠ Dituška. Úplné znění školního řádu včetně dodatků je k nahlédnutí na
recepci školy. Se školním řádem a dalšími důležitými dokumenty školy jsou rodiče seznámeni vždy na úvodní třídní schůzce v září.
Dokumenty jsou přístupné také na www.osmec.cz
Vážení rodiče, tento školní řád je platným dokumentem školy. Věřím v dobrou spolupráci rodičů a školy a přeji Vašim dětem i Vám mnoho
úspěchů . V případě jakýchkoliv dotazů využijte možnost osobního setkání s učiteli, pracovníky ŠPP, vedením školy.
..............................................
ředitelka školy
NÁVRATKA
Přečetl/a jsem školní řád Základní školy a mateřské školy Brno, nám. 28.října 22 ve šk. roce …………….
Jako zákonný zástupce žáka / žákyně /
..............................................................................................................

se zavazuji spolupracovat se školou při jeho dodržování .

Podpis rodičů: …………………………………………………………………
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