Vnitřní řád Základní školy v Hrabyni
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Vyučuje se podle stanoveného rozvrhu hodin, schváleného ředitelem školy.
Začátek vyučování ve v 8 hodin.
Školní budovu odemyká školnice v 7 hodin a zamyká v 8 hodin.
Dojíždějící děti převádí přes vozovku pracovník Obecního úřadu.
Svrchní oděv a obuv si žáci ukládají na vymezená místa v šatně a přezouvají se do domácí
obuvi. Tato je uložena pod lavičkou v šatně. Cenné věci a peníze nenechávají odložené
v oděvu ani v odložených aktovkách.
Odchod ze třídy je organizován jednotlivými vyučujícími. Děti, zapsané do ŠD, přebírá
vychovatelka od učitelky ve třídě, v šatně, v jídelně (po domluvě).
Z učeben odcházejí žáci společně, je-li proveden úklid pod lavicemi, uzavřen přívod vody,
vypnuto osvětlení třídy.
O velké přestávce scházejí žáci společně s vyučujícími do jídelny na čaj (pitný režim).
Během vyučování je školní budova uzavřena a případné hlášené i nehlášené návštěvy pouští
učitelka(ve třídě, kde je zabudovaný automatický vrátný), popř.ředitelka školy z ředitelny.
Dozor nad dětmi ve školní jídelně koná p.vychovatelka, pak třídní učitelé.
Dozor v šatnách před vyučováním, o velké přestávce je stanoven a rozpis je vyvěšen
na chodbách v přízemí a 1.NP, v jídelně.
Nepřítomnost žáka ve vyučování z důvodu nemoci omlouvají rodiče telefonicky (co nejdříve)
a písemně do žák.knížek. Nepřítomnost žáka ve vyučování z jiných důvodů omlouvají rodiče
2 dny, více dní (rodinné dovolené apod.) podávají rodiče žádost řediteli školy.
Při přesunech žáků mimo školní budovu (návštěvy divadel,kina, knihovny, muzea, plavecký
výcvik apod.) dbají žáci pravidel bezpečnosti v dopravních prostředcích, šatnách, chodbách
apod.
Žák chrání své zdraví a zdraví svých spolužáků. Dbají všech pravidel hygieny a bezpečnosti
při vyučování a hrách. Při veškerém počínání budou mít na paměti nebezpečí úrazu.
Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozeny veškeré věci, které tvoří zázemí školy
a třídy a dále učebnice, které mu byly svěřeny do osobního užívání. Svévolné poškození
majetku, učebních pomůcek a učebnic žák uhradí.
Přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy. Porušení
tohoto zákazu bude kvalifikováno jako hrubý přestupek a budou vyvozeny sankce.
Přísný zákaz nošení cenných věcí, větší obnosy peněz, drahé předměty, mobilní telefony.
Při ztrátě, poničení těchto věcí nenese škola odpovědnost.
Zákaz jakékoliv výměny a směny drobných předmětů ve škole, ŠD.
Pracovníci školy budou sledovat projevy patologických jevů u žáků (patol.hráčství, šikana,
vandalismus, brutalita, rasismus, kriminalita) a budou navrhovat cílená opatření.

Na schůzi rodičů dne10.9.2015 byli rodiče seznámeni s vnitřním řádem ZŠ Hrabyně.
Podpis:

