VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO ŘÁDU
→ Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nejpozději 10 minut před
zahájením výuky a účastní se činností organizovaných školou.
→ Žáci se zodpovědně připravují na vyučování
→ Zákonní zástupci žáka mají právo na přístup k informacím o průběhu a výsledcích
vzdělávání žáka a dalším informacím
→ Žák školy dodržuje pravidla slušného chování ve vztahu ke všem zaměstnancům
školy i spolužákům.
→ Zákonný zástupce je povinen na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit
projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.
→ Žáci jsou povinni informovat školu o změně své zdravotní způsobilosti, zdravotních
obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání.
→ Onemocní-li žák nebo dostal-li se do styku s infekční chorobou, oznámí to žák, u
nezletilého jeho zákonný zástupce, neprodleně řediteli školy, takový žák se může
zúčastnit vyučování jen po rozhodnutí příslušného ošetřujícího lékaře.
→ Žákům je zakázáno používání mobilních telefonů během vyučování. Mají je
uschovány v uzamykatelných skříňkách v šatně
→ Žákům je zakázáno pořizovat během vyučování jakékoliv záznamy (zvukové,
obrazové nebo elektronické)
→ Další informace jsou poskytovány prostřednictvím školní dokumentace, webových
stránek školy, vývěsek, žákovských knížek, notýsků, apod.
→ Během malých přestávek žáci bezdůvodně neopouštějí učebnu. O velkých
přestávkách po 2. a 4. vyučovací hodině se ukázněně pohybují v prostorách školy
→ O velké přestávce se žáci mohou pohybovat ve vnitřním prostoru školní budovy.
Do jiných kmenových tříd nevstupují.
→ Žákům není dovoleno vnášet do školy jakékoliv zbraně včetně nožů, výbušniny a
jinak nebezpečné látky a předměty
→ Poškozování školního majetku (graffiti, ničení nábytku, učebnic a učebních
pomůcek, osobních věcí jiných osob, zařízení toalet, sportovního zařízení,
okrasných keřů apod.) je nepřijatelné. V takových případech bude vyzván zákonný
zástupce žáka k jednání o náhradě škody.
→ Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování
nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.
→ Docházka do zájmových kroužků je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se
může vždy ke konci pololetí.
(Více informací na našich stránkách: www.zsmsdolnilanov.cz)
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