Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou – příspěvková organizace
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Výňatek ze školního řádu
Narodili jste se mezi lidi, do života, který má svůj systém a řád. Předkládáme vám pravidla, která
byste měli vždy dodržovat a řídit se jimi.
Je nás ve škole mnoho, a pokud chceme zajistit pořádek a zabránit nehodě, která by vás mohla
poznamenat na celý život, musíme trvat na tom, abyste se po budově i v areálu školy pohybovali
vždy klidně a ukázněně a dbali pokynů pedagogického dohledu a nařízení vydávaných v souvislosti s
aktuální společenskou situací.
Nezapomeňte ani na nebezpečí, která mohou vážně poškodit vaše zdraví. Především návykové látky
všeho druhu (tabák, alkohol, drogy...)a nevhodné a nebezpečné předměty, které nesouvisí s výukou
(nože, zapalovače, přehrávače, mobily, chytré hodinky či jiná komunikační zařízení ...), do školy
nepatří. Škola neručí za jejich ztráty. Mobilní telefon, chytré hodinky či jiná komunikační zařízení
vypněte při vstupu do školní budovy a opět zapněte, až při svém odchodu. Během vyučování máte
tato zařízení vypnutá a uložená ve školním batohu. Zařízení můžete použít během vyučování pouze
se souhlasem pedagogického pracovníka školy. V případě nutnosti spojení rodičů s vámi během
vyučování použijí rodiče volání na pevnou linku školy (483 393 354 – sborovna, 483 393 095 –
ředitelna). Při porušení tohoto zákazu vám bude zařízení odebráno a vydáno vašemu zákonnému
zástupci v pracovních dnech od 7:30 hod. do 7:50 hod. Opakované porušování tohoto zákazu bude
hodnoceno sníženou známkou z chování.
Vyučování začíná v 8:00 hod. a řídí se rozvrhem vyučovacích hodin jednotlivých ročníků. Příchod
žáků do školy je upraven zvláštním rozpisem v návaznosti na příjezd dojíždějících žáků nebo těch,
kteří mají s vyučujícími dohodnuty konzultace. Dohled nad žáky vykonávají určení pracovníci školy
20 minut před začátkem vyučování. Do školy choďte včas, nejpozději v 7:55 hod.
Dbejte na bezpečnost a do školy nepouštějte žádného dospělého ani nikoho, kdo není žákem naší
školy. V případě, že uvidíte ve škole kohokoliv, kdo tu nemá být, informujte zaměstnance školy.
Udržujte pořádek v šatnách, dbejte na přezutí do vhodné domácí obuvi a řádné odložení oděvů na
háčky. Doporučujeme, abyste všechny svoje věci měli řádně označené. Každý žák, který opouští
šatnu jako poslední, je povinen zajistit její řádné uzamčení.
Všichni žáci jsou povinni pečovat o školní majetek tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení.
Každou prokázanou škodu budete muset nahradit. Kontrolu provádí třídní učitel, správce odborné
učebny, dohled nebo pan školník.
Okna ve třídách smíte otevírat jenom se souhlasem vyučujícího nebo dohledu. Je zakázáno vyklánět
se z oken a pokřikovat na spolužáky nebo spoluobčany. Manipulovat se žaluziemi smíte pouze se
svolením pracovníka školy.
O velké přestávce můžete zůstat ve třídě, procházet se po chodbě nebo se jít napít do školní jídelny.
Při příznivém počasí může určený pracovník školy povolit pobyt v atriu školy. Neběhejte zbytečně
po trávníku a neničte okrasnou zeleň. Během malých přestávek zůstávejte ve třídě. Dbejte pokynů
dohlížejících a nesedejte na desky lavic a parapety oken.
Do odborných učeben odcházejte na konci přestávky pod dohledem vyučujícího daného předmětu.
V těchto učebnách jste povinni dodržovat jejich řády.
Po skončení vyučování uveďte své místo do naprostého pořádku, zvláště po hodinách TV, PČ, VV a
pod dohledem vyučujících odcházejte spořádaně do školní jídelny popřípadě do šatny. Do třídy se již
bezdůvodně nevracejte.

Vaše nepřítomnost ve škole musí být vždy řádně omluvena, nejdéle do tří dnů. Telefonický vzkaz
převezme a vyřídí kterýkoliv z pedagogů školy. Absence omlouvají rodiče zápisem do žákovské
knížky. Omluvenky předkládejte třídnímu učiteli nejpozději druhý den po příchodu do školy.
V průběhu vyučování neopouštějte bez svolení pedagogů budovu ani areál školy. Pokud potřebujete
uvolnit ze školy na jednu vyučovací hodinu, může vás uvolnit příslušný učitel, na celý den pak třídní
učitel. O uvolnění na delší dobu musí požádat zákonný zástupce žáka ředitele školy s dostatečným
časovým předstihem písemně s udáním důvodů. Ředitel tuto žádost po poradě s třídním učitelem a
s ostatními vyučujícími posoudí a vyřídí. (Pozor – toto uvolnění nemusí být vždy schváleno.) Při
odchodu ze školy před koncem vyučování si vás osobně převezme zákonný zástupce.
Vždy byste se měli řídit pravidly slušného chování - nechovat se hlučně, bezohledně a vulgárně.
Važte si učitelů a ostatních pracovníků školy, také svých spolužáků a spoluobčanů. Mladý člověk,
který své spolužáky podceňuje a zesměšňuje, chová se k nim hrubě, mluví vulgárně, nejedná
v souladu s těmito pravidly.
Zdejší škola se zavazuje, že vám vytvoří co nejlepší podmínky pro vzdělávání a poskytne hezké
pracovní prostředí. Chceme, aby se každý naučil vážit si práce nejen své, ale i ostatních. Doufáme, že
se nám navzájem podaří vytvořit co nejlepší podmínky pro společnou práci.
Mgr. Milena Kučerová
ředitelka školy
V Jenišovicích 7. ledna 2021

