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Informace o žákovi

Žák – žákyn  školy:  _______________________________________________________________ 

T ída:  __________________  Zdravotní pojiš ovna: ________________ 

Datum narození:  _______________________________________________________________ 

Bydlišt :              _______________________________________________________________ 

D tský léka :   ______________________________         __________________________ 

Jiné údaje a upozorn ní: _______________________________________________________________ 

Zdravotní omezení žáka: _______________________________________________________________ 

Zákonní zástupci

Jméno a p íjmení matky:   _______________________________________________________________

_________________________________ _______________________________________

Jméno a p íjmení otce: _______________________________________________________________

_________________________________ _______________________________________

Informace o škole

Škola:   Základní škola Proboštov  

Adresa:  Kpt. Jaroše 130, 417 12  Proboštov   

www, e-mail:  www.zsprobostov.cz, zs.probostov@email.cz    

editelka školy:     

Zástupkyn editelky školy: 

výchovný poradce:     (417 560 037)

metodik prevence:   (417 560 538)    

Kontakty: kancelá  školy, budova 2.stupe : 417 560 037                 budova 1. stupn : 417 560 538 

školní jídelna:                417 560 001                 školní družina: 417 560 192 

Potvrzení správnosti údaj  – podpisový vzor zákonných zástupc :

                ……………………………………………    ……………………………………………………                   
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ŠKOLNÍ ÁD– vybraná ustanovení
1.1 Práva žák Žáci mají právo:

na vzd lání podle školního vzd lávacího programu (ŠVP), na vzd lávání a školské služby podle školského zákona,
na informace o pr b hu a výsledcích svého vzd lávání,
zakládat v rámci školy samosprávný orgán žák , volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prost ednictvím se obracet na
editele školy s tím, že editel školy je povinen se stanovisky a vyjád eními zabývat,
vyjad ovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí svého vzd lávání, p i emž jeho vyjád ením musí být

v nována pozornost odpovídající jejich v ku a stupni vývoje, své p ipomínky m že vznést prost ednictvím zákonných zástupc
nebo p ímo editeli školy,
na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzd lávání podle ŠVP,
na ochranu p ed vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodn ovliv ovaly jeho

morálku,
na ochranu p ed fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením,
na svobodu ve výb ru kamarád ,
na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu ur eny,
na to, aby byl respektován žák v soukromý život a život jeho rodiny,
na volný as a p im ený odpo inek a oddechovou innost odpovídající jeho v ku,
na ochranu p ed návykovými látkami, které ohrožují jeho t lesný a duševní vývoj,
v p ípad nejasností v u ivu požádat o pomoc vyu ujícího.

1.2 Povinnosti žák Žáci mají povinnost:
ádn docházet do školy a ádn se vzd lávat (tj. zapojit se do všech inností b hem vyu ování, apod.)
dodržovat školní a vnit ní ád a p edpisy a pokyny školy k ochran zdraví a bezpe nosti, s nimiž byli seznámeni,
plnit pokyny pedagogických pracovník školy pop . dalších zam stnanc školy vydané v souladu s právními p edpisy a
školním ádem.
Žák zachází s u ebnicemi a školními pot ebami šetrn , udržuje své místo, t ídu i ostatní školní prostory v istot a po ádku,
chrání majetek p ed poškozením; nosí do školy u ebnice a školní pot eby podle rozvrhu hodin a pokyn u itel .
Žák chodí do školy vhodn a ist upraven a oble en.
1.3 Práva zákonných zástupc žák
Zákonní zástupci žák mají právo: na informace o pr b hu a výsledcích vzd lávání svého dít te,

volit a být voleni do školské rady, vyjad ovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich d tí, p i emž
jejich vyjád ením musí být v nována pozornost,
na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich d ti v záležitostech týkajících se vzd lávání podle školského
zákona, a u d tí se speciálními vzd lávacími pot ebami mají právo na vzd lávání, jehož obsah, formy a metody
odpovídají jejich vzd láv. pot ebám a možnostem, na vytvo ení nezbytných podmínek, které toto vzd lávání umožní,
požádat o p ezkoumání výsledk hodnocení žáka,
požádat o uvoln ní žáka z výuky podle pravidel tohoto ádu.

1.4 Povinnosti zákonných zástupc žák Zákonní zástupci žák mají povinnost:
zajistit, aby žák docházel ádn do školy,
zajistit ádnou p ípravu integrovaných žák a p i obtížích se ú astnit konzultací s vyu ujícími,
na vyzvání editele školy se osobn zú astnit projednání závažných otázek týkajících se vzd lávání žáka,
informovat školu o zm n zdravotní zp sobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skute nostech,
které by mohly mít vliv na pr b h vzd lávání,
dokládat d vody nep ítomnosti žáka ve vyu ování v souladu s podmínkami stanovenými školním ádem,
oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje,
které jsou podstatné pro pr b h vzd lávání nebo bezpe nost žáka, a zm ny v t chto údajích.

1.5 Vztahy žák a zákonných zástupc s pedagogickými pracovníky školy
Pedagogi tí pracovníci školy vydávají žák m a zákonným zástupc m žák pouze takové pokyny, které bezprost edn souvisí
s pln ním ŠVP, školního ádu a dalších nezbytných organiza ních opat ení.
Všichni zam stnanci školy budou žáky chránit p ed všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, využíváním. Budou 
dbát, aby nep icházeli do styku s materiály a informacemi pro n  nevhodnými. Nebudou se vm šovat do jejich soukromí a jejich 
korespondence (netýká se psaní ek b hem vyu ování).  Budou žáky chránit p ed nezákonnými útoky na jejich pov st. Zjistí-li, že 
dít  je týráno, krut  trestáno nebo je s ním jinak špatn  zacházeno, spojí se se všemi orgány na pomoc dít ti. Speciální 
pozornost budeme v novat ochran  p ed návykovými látkami. 
Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné d ležité informace o žákovi (zdravotní
zp sobilost,…) jsou d v rné a všichni pedagogi tí pracovníci se ídí se zákonem . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj .
Vyzve li editel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se
vzd lávání žáka, konzultuje termín sch zky se zákonným zástupcem žáka a posléze jedná výhradn s ním.
Žák zdraví v budov a na školních akcích pracovníky školy slušným a srozumitelným pozdravem. Pracovník školy žákovi na
pozdrav odpoví. Vyjad uje li žák své mín ní a názory, iní tak vždy slušným zp sobem.
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Žáci mají ve škole a areálu školy zakázáno po izovat zvukové, obrazové i jiné nahrávky bez souhlasu pedagogických
pracovník . Žáci mají zakázáno po izovat jakékoliv nahrávky pedagog bez jejich souhlasu.
Zákonní zástupci mají možnost navštívit pedagoga ve škole b hem konzulta ních hodin nebo po p edchozí domluv .
Jestliže se žák cítí z jakéhokoliv d vodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc i radu t ídního u itele, u itele, školního
metodika prevence, výchovného poradce i jinou osobu.

2.1 Docházka do školy
Žák chodí do školy pravideln a v as podle rozvrhu hodin tak, aby byl p ed zvon ním na hodinu p ipraven.
Nep ítomnost žáka ve škole je t eba omlouvat vždy písemn , prost ednictvím omluvného listu v ŽK (notýsku).
P i absenci žáka je nutno neprodlen informovat t ídního u itele osobn , písemn nebo telefonicky a sd lit mu p í inu absence
žáka, nejpozd ji však do 3 kalendá ních dn . Pokud tak neu iní, jsou hodiny posuzovány jako neomluvené.
Pokud žák nemá vycházky povolené léka em, nem že být v dob nemoci vid n venku.
Léka ské vyšet ení není d vodem k celodenní absenci žáka nebo k vynechání odpoledního vyu ování. V p ípad , že žák není
nemocen, dostaví se po vyšet ení do školy a zapojí se do výuky.
Po op tovném nástupu do školy žák neprodlen p edloží omluvenku t ídnímu u iteli. Omluvenku je pot eba p inést nejpozd ji
do 3 dn po skon ení absence. Žák je povinen b hem absence (je li to možné) si dopl ovat probírané u ivo.
Osobní záležitosti (nap . ob anský pr kaz) vy izovat mimo vyu ování .
Pokud žák odchází ze školy v pr b hu vyu ování, oznámí tuto skute nost t ídnímu u iteli, p ípadn vyu ujícímu další hodiny.
Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole nebo p edloží písemnou žádost o uvoln ní s datem a podpisem. Na telefonicky
vy izovanou žádost nebude brán z etel.
T ídní u itel m že ve výjime ných p ípadech po projednání s editelem školy požadovat omlouvání každé nep ítomnosti žáka
léka em.
P edem známou nep ítomnost žáka je t eba omluvit p ed jejím zapo etím. Na základ žádosti rodi m že v od vodn ných
p ípadech uvolnit žáka z vyu ování: jedna vyu ovací hodina – vyu ující p íslušného p edm tu, dva dny – t ídní u itel,

více jak dva dny – editel školy na základ písemné žádosti rodi (formulá v editeln ).
editel školy m že ze zdravotních nebo jiných závažných d vod uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo

z ásti z vyu ování n kterého p edm tu; zárove ur í náhradní zp sob vzd lávání žáka v dob vyu ování tohoto p edm tu.
V t lesné výchov editel školy uvolní žáka z vyu ování na písemné doporu ení registrujícího praktického léka e pro d ti a dorost
nebo odborného léka e. Na první nebo poslední vyu ovací hodinu m že být žák uvoln n se souhlasem zákonného zástupce bez
náhrady.
V p ípad sportovních akcí jsou žáci povinni doplnit si zameškané u ivo a splnit zadané úkoly.
Na základ žádosti zákonných zástupc bude zajišt n pravidelný dozor nad žáky i v dob mezi odpoledním vyu ováním.
Sportovních akcí, výlet a školy v p írod se ú astní žáci s bezproblémovým chováním.

2.2 Školní budova provoz a vnit ní režim
Budova školy se otevírá v 7.40 hod. Žák m je zárove umožn n vstup a pobyt v budov 20 minut p ed za átkem vyu ování a
dále o p estávce mezi dopoledním a odpoledním vyu ováním. Žáci vstupují do školy ukázn n , v šatn se p ezují do vhodné
obuvi. Šatnu zamyká 5 min. p ed zahájením vyu ování služba.
Po p íchodu do u ebny se žáci p ipravují na vyu ování. Za átek vyu ování je obvykle v 8.00 hod.
Po zvon ní sedí všichni žáci v lavicích. Pokud se nedostaví vyu ující do 5 min. po zvon ní, oznámí jeho nep ítomnost zástupce
t ídy v editeln .
Hlavní p estávka za íná v 9.40 hod. a trvá 15 min, p estávka po 3. vyu ovací hodin trvá 20 min., malé p estávky trvají obvykle
10 min. P i dvouhodinovém bloku p edm tu výchovného charakteru je možné p estávku zkrátit na 5 minut. Žáci mají právo na
p estávku asov nezkrácenou. Pro setkávání se žáky jiných t íd je vymezen prostor chodby patra, na kterém mají žáci následující
vyu . hodinu. B hem p estávek není žák m bez dozoru dovoleno opustit školní budovu. Žák, kterému je nevolno, jde dom nebo
k léka i (s v domím u itele) pouze v doprovodu rodi nebo jiné pov ené osoby. Nevolnost hlásí svému vyu ujícímu, v p ípad
nutnosti se obrátí na kteréhokoliv zam stnance školy.
P estávku mezi dopoledním a odpoledním vyu ováním je možné v n kterých p ípadech zkrátit až na 30 minut (konkrétn
stanoveno v rozvrhu hodin). P i zkracování p estávek editelka školy p ihlíží k základním fyziologickým pot ebám žák .
B hem p estávek se žáci 2. stupn , kte í mají další výuku v jiné u ebn , p esouvají samostatn bezprost edn po skon ení
vyu ovací hodiny. Do ur ené u ebny vstupují teprve po odchodu všech žák . Návšt vy v jiných t ídách nejsou z d vodu ochrany
majetku povoleny. 5 minut p ed zahájením další hodiny se na ni žáci p ipravují v u ebn . Do odborné u ebny (Ch, F, Inf, ŽK,…)
však vstupují pouze s vyu ujícím. P i p echázení na výuku Tv, Inf a Vv ekají žáci u vstupu do šaten.
Do šaten vstupují pouze s vyu ujícím.
V dob mimo vyu ování se žáci sm jí zdržovat ve školní budov pouze za p ítomnosti pedagogického dozoru.
Po skon ení vyu ování se žák zdržuje v šatn po dobu nezbytn nutnou, p ezuje se, p ez vky zav sí v pytlíku na há ek nebo
odnese dom , oblékne se a odchází z budovy a poté i areálu školy.
T ídní knihu p enášejí b hem vyu ování ur ení žáci a napomáhají t ídnímu u iteli udržet ji v náležitém stavu a zamezit její
ztrát .
Služba týdne dbá na istotu a po ádek ve t íd , odpovídá za ist umytou a ut enou tabuli v pr b hu vyu ování.
Do kabinet vstupují jen pov ení žáci za p ítomnosti u itele, do sborovny, editelny a kancelá e jen, jsou li k tomu vyzváni.
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B hem vyu ování mají žácimobilní telefony s vypnutým zvukem uklizené v aktovkách.
Žáci nemají nosit do školy v ci, které nesouvisejí s vyu ováním.
Žáci mají zakázáno nosit do školy cenné v ci, které nesouvisejí s vyu ováním a vzd láváním nebo škola za jejich ztrátu i
poškození nenese odpov dnost (nap . mobilní telefony, tablety, netbooky,…).
Žáci mají zákaz p inášet do školy v ci, které ohrožují zdraví a bezpe nost ostatních (vnášení zábavné pyrotechniky, ostrých a
bodných nástroj , zbraní, omamných a psychotropních látek, alkoholických nápoj , tabákových výrobk , elektronických cigaret,
zápalných p edm t ,...).
V odborných u ebnách žáci dodržují bezpe nostní ády t chto u eben.
Žáci jsou povinni chovat se ukázn n , dbát na po ádek ve všech prostorách školy, vzorn se starat o u ebnice a školní pot eby,
jejich poškození nebo ztrátu hlásí vyu ujícímu. Žák zachovává istotu i v okolí školy, školní jídelny a v areálu školního h išt .
Mimo školu se žák chová v souladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozoval pov st školy.

2.3 Školní družina
Provoz ŠD je ráno od 6.00 do 7.45 hod. a po skon ení vyu ování do 16.00 hodin. Ze ŠD si p ebírají zákonní zástupci d ti osobn
(mohou uvést i další osoby oprávn né k vyzvednutí) nebo mohou písemn požádat, aby dít odcházelo ze ŠD samo v ur enou
hodinu.
Rodi e jsou povinni vyzvednout své dít nejdéle do 16.00 hodin. V p ípad , že tak neu iní, vychovatelka zatelefonuje rodi m.
Docházka p ihlášených žák je povinná. Každou nep ítomnost je nutno ádn omluvit.
Výjime n lze uvolnit žáka d íve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis. Bez této
žádosti nebude žák uvoln n.
Písemná žádost (na celý školní rok) je nutná p i uvol ování žáka na mimoškolní aktivity (ZUŠ, kroužky DDM aj.). Za cestu žáka do
kroužk , pop . zp t do ŠD nenese vychovatelka zodpov dnost.
Dít je možn odhlásit kdykoliv b hem školního roku (na základ písemné žádosti rodi ).
Žáci ŠD se ídí pravidly vnit ního ádu školy a dodržují bezpe nostní p edpisy, se kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby
neohrozili bezpe nost a zdraví svoje ani svých spolužák .
Po dohod s vychovatelkou se mohou innosti ŠD zú astnit i žáci, kte í nejsou p ihlášeni k ádné docházce (v nezbytných
situacích). S vychovatelkou eší vzniklé problémy osobn p i vyzvednutí žáka nebo písemnou formou (využijí školní notýsek pro
sd lení). Stravenky na ob dy si zákonní zástupci žáka zajiš ují samostatn v kancelá i školní jídelny od 12.00 hodin, stejn tak i
odhlašování žák z ob d .

2.4 Školní jídelna
Žák se ídí ádem školní jídelny.
Žák vchází do budovy školní jídelny pouze s dozorem. Po p íchodu do školní jídelny v šatn odloží svrchní od v, aktovku vyrovná
k ur ené st n . P i stolování je tichý a ukázn ný, dbá pokyn dozírajících u itel , vychovatelek, vedoucí školní jídelny a kucha ek.
Dodržuje kulturu stolování. Po skon ení ob da zastr í židli, odnese použité nádobí. Nesmí jíst ani pít jinde než u stolu. Do jídelny
se již nevrací v šatn se oblékne a urychlen a v tichosti opustí budovu.

3.1 Bezpe nost a ochrana zdraví žák
Žáci jsou povinni p ezouvat se, dbát na hygienu, zvláš p ed jídlem a po použití WC si umyjí ruce.
Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov. Jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužák m. Žáci se chovají p i pobytu ve škole
a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužák i jiných osob.
Žáci chodí slušn a ist oble eni a upraveni. Není povoleno výst ední barvení a úprava vlas , opat ování ástí t la bodáky,
dopl ky oble ení, které symbolizují r zné extrémní skupiny, nosit v budovách pokrývky hlavy ( epice, kapuce,…), žákyn nesm jí
chodit do školy nápadn nalí ené a nevhodn provokativn oble ené (zejména velmi krátké sukn a hluboké výst ihy).
Žák m je p ísn zakázáno manipulovat s rozvody vody, elektrickými spot ebi i, vypína i a elektrickým vedením bez v domí
u itele, s rozvody elektro a plynu v laborato ích a budovách, s vybavením odborných pracoven, s uloženými exponáty a modely.
Z bezpe nostních d vod se žák m zakazuje otevírání oken a sezení na okenních parapetech, topných t lesech i lavicích. Ze
stejného d vodu není žák m povoleno dobíjení mobilních telefon , tablet a notebook .
Žák m je ve škole povoleno používání notebook a tablet pouze na baterie.
P i p echázení žák na místa vyu ování i jiných akcí mimo budovu školy se žáci ídí pravidly silni ního provozu a pokyny
doprovázejících osob. P i výuce v t locvi n , dílnách, na pozemcích, v laborato i zachovávají žáci specifické bezpe nostní
p edpisy pro tyto u ebny, dané vnit ním ádem odborné u ebny.
Žáci jsou povinni nosit sportovní úbor a dle pot eby pracovní od v.
Každý úraz, poran ní i nehodu, k níž dojde b hem vyu ování ve t íd , na chodb nebo h išti jsou žáci povinni hlásit ihned svému
t ídnímu u iteli nebo n komu z vyu ujících.
Záznam o úrazu
Záznam o úrazu vyhotovuje pedagogický pracovník školy, který provádí zápis do knihy úraz , ve spolupráci se zástupcem
editele, jde li o úraz, jehož d sledkem byla nep ítomnosti žáka ve škole nebo smrtelný úraz;
Škola vyhotoví o záznam úrazu, který nezp sobí nep ítomnost žáka ve škole, pokud je pravd podobné, že žáku bude poskytnuta
náhrada za bolest a ztížení spole enského uplatn ní zp sobené úrazem.
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3.2 Ochrana p ed sociáln patologickými jevy
Všem osobám je v areálu školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat.
Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního ádu, za které je žákovi ud leno výchovné opat ení.
V p ípad , že bude žák p istižen p i konzumaci tabákových výrobk i alkoholu v areálu školy nebo v dob školního vyu ování, i
v rámci akcí školou po ádaných: bude mu v další konzumaci zabrán no, výrobek mu bude odebrán a zajišt n, bude s ním o
události sepsán stru ný záznam s jeho vyjád ením (zejména odkud, od koho má výrobek), bude informován zákonný zástupce a
jestliže se bude jednání opakovat, vyrozumí škola orgán sociáln právní ochrany obce s rozší enou p sobností. V p ípad , kdy je
žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a život , zajistí škola nezbytnou pomoc a pé i a volá léka skou službu
první pomoci. V p ípad , že žák není schopný pokra ovat ve vyu ování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby
si žáka vyzvedl, protože není zdravotn zp sobilý k pobytu ve škole. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola
orgán sociáln právní ochrany dít te obce s rozší enou p sobností a vy ká jeho pokyn . Požívání omamných a psychotropních
látek (dále jen „OPL“) osobami mladšími 18 let je považováno za nebezpe né chování.
(1) V p ípad , kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skute nost hlásit zákonnému zástupci žáka.
(2) Škola je povinna oznámit orgánu sociáln právní ochrany d tí obecního ú adu obce s rozší enou
p sobností skute nosti, které nasv d ují tomu, že žák požívá návykové látky.
(3) Distribuce dle § 187 trestního zákona a ší ení OPL dle § 188 trestního zákona je v R zakázána a takové jednání je trestným
inem nebo provin ním. Škola je povinna v takovém p ípad takový trestný in p ekazit a u iní tak v každém p ípad v asným
oznámením v ci policejnímu orgánu.
(4) V p ípad výskytu látky, u níž je podez ení, že se jedná o omamnou a psychotropní látku v prostorách školy, nebo v p ípad
p echovávání takové látky žákem bude škola postupovat stejn jako u tabákových výrobk a alkoholu.
V p ípad podez ení na intoxikaci žáka m že pedagogický pracovník provést orienta ní test na p ítomnost alkoholu 
(dechová zkouška) a na p ítomnost OPL (zkouška ze slin). Zákonnému zástupci ohlásí škola skute nost, že žák konzumoval 
OPL ve škole i v p ípad , kdy je žák schopen výuky (dbát pokyn  pracovník  školy). Sou asn  splní oznamovací povinnost 
k orgánu  sociáln - právní ochrany dít te.
Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování a pod., kterých by se dopoušt li jednotliví žáci
nebo skupiny žák v i jiným žák m nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v
prostorách školy a p i školních akcích p ísn zakázány a jsou považovány za hrubý p estupek proti ádu školy. Podle okolností
editel školy uváží možnost dalšího postihu žák , kte í tento zákaz p estoupí, a bude o svých zjišt ních informovat jejich zákonné
zástupce.

4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žák
Žák šetrn zachází se sv enými u ebnicemi a školními sešity, které nosí ádn obalené a pe liv uložené ve vhodných školních
taškách, dále se školními pot ebami. Žák nepoškozuje školní majetek. Každý žák odpovídá za istotu a po ádek svého pracovního
místa a nejbližšího okolí. P ed odchodem ze t ídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí.
Služba odpovídá za istotu prostoru kolem tabule a za po ádek v celé t íd .
Každé poškození nebo závadu v u ebn hlásí žák vyu ujícímu, t ídnímu u iteli nebo hospodá ce.
Každý žák je odpov dný za škody, které svým jednáním zp sobil, a proto každé takové v domé poškození nebo zni ení majetku
školy, žák , u itel i jiných osob hradí v plném rozsahu zákonní zástupci žáka, který poškození zp sobil.
Krádeže jsou protiprávním jednáním a jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude tuto skute nost hlásit orgán m inným
v trestním ízení, nebo doporu í poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil.
Nalezené v ci se odevzdávají p. školníkovi, p. hospodá ce nebo do editelny.

Výtah pro žáky – JAK SE SPRÁVN  CHOVÁME VE ŠKOLE
Zdravíme u itele a jiné dosp lé osoby v areálu školy. Dbáme pokyn  u itel  i dalších pracovník  školy. 
ádn  se staráme o své v ci, oble ení a boty si ukládáme do šaten, které si zamykáme. Udržujeme po ádek ve všech prostorách 

školy ( u ebny, WC, dv r, h išt ,… ). B hem vyu ování se nevydáváme na procházky po škole pod záminkou návšt vy WC. 
Vyu ování nerušíme mobilními telefony ( telefonování, zvuky, SMS zprávy),  máme vypnutý zvuk. 
B hem p estávek se v nujeme jen takovým aktivitám, p i kterých neohrožujeme své zdraví, zdraví spolužák  a majetek školy. 
as mimo vyu ování trávíme mimo areál školy  nebo využijeme ur enou místnost s dohledem pedagog .

O p estávkách (mimo p esun) se pohybujeme mezi patry výhradn  s v domím dozírajícího pedagoga. Žáci nesmí vstupovat do 
prostoru p dy a t ch ástí sklepa, které nejsou p id lenými šatnami. B hem p estávek nesmí žáci do prostoru šaten bez pokynu 
pedagoga vstupovat. 

Výtah pro žáky: JAK SE SPRÁVN  CHOVÁME VE ŠKOLNÍ DRUŽIN
Zdravíme vychovatele a své spolužáky. Dbáme pokyn  vychovatelky a ostatních pracovník  školy. ádn  se staráme o své v ci, 
oble ení a obuv – ukládáme je na místo k tomu ur ených. V prostorách družiny udržujeme po ádek, nepoškozujeme vybavení. 
V p ípad  poškození nebo zni ení bude požadována žádána náhrada. Za mobilní telefon si žák ru í sám. Špatné chování žáka ve 
ŠD sd lí vychovatelka rodi m. P i nevhodném chování m že být žák ze školní družiny vylou en.
V ŠD je žák povinen hlásit vychovatelce odchod dom . Žáci, kte í budou mít v zájmovém lístku odchody po ob d , budou 
poušt ni p ímo ze školní jídelny (pokud si vezmou aktovku). 

………………………………………………………………….. ………………………………………………………...…………………………………………...
podpis žáka (od 2.t .) podpis rodi
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