Výpis ze Školního řádu, č.j.: 645/2018
ZŠ Brno, Antonínská 3, p.o.

Vážení rodiče, naši základní školu jste pro své dítě vybrali svobodně, s vědomím práva vybrat si školu. V ideálním případě spolu v rámci
plnění povinné školní docházky prožijeme 9 roků vzájemné spolupráce. K efektivní spolupráci patří vzájemný respekt, nastavení
pravidel a jejich dodržování všemi spolupracujícími subjekty.
Z obecně platných pravidel a z pravidel nového školního řádu vybíráme
Vážení rodiče,
 komunikujte s námi obvyklými způsoby (především Edookit)
 kontaktujte vždy nejdříve osobu, která přímo souvisí s předmětem vašeho zájmu – převážně se jedná o třídního učitele.
 stalo se dobrým zvykem o každé projednávané záležitosti udělat zápis
 svou návštěvu ve škole předem ohlaste a objednejte se, rádi si na Vás uděláme čas
 respektujte nastavení pravidel školy, jsou nastavena v zájmu účastníků vzdělávání
Milá žákyně, milý žáku,
 i ty můžeš udělat mnoho proto, aby tě učení bavilo, aby ses učil naplno a do školy chodil s radostí.
 dodržuj základní pravidla slušného chování (dobrý den/na shledanou, děkuji/prosím)
 dodržuj pravidla efektivní komunikace (mluv do ticha/naslouchej)
 uvědom si, že nejen chování, ale i tvůj jazyk dotváří prostředí, ve kterém všichni žijeme, vyvaruj se tedy používání
nevhodných slov ve své řeči.
 nikomu neubližuj – nedělej ostatním, co nechceš, aby ostatní dělali tobě
 pomáhej ostatním, rozlišuj mezi žalováním (chci ublížit), informováním (chci pomoci)
 mluv pravdu - lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří. Važ si sám sebe i druhých – neomezuj svým chováním své okolí.
 nenič své okolí a věci, které tě obklopují
 ve škole jsou všechny dveře otevřené, neboj se přijít
 překonávej překážky, i neúspěch nebo chyba ti může pomoci
1. Žák má právo na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu hodin, odpočinek a volný čas, zabezpečení přístupu k informacím, ochranu před
informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji, na vyjádření vlastního názoru ve věcech, které se ho týkají. Svůj názor žák musí
vyjadřovat přiměřenou formou a slušně. Má právo na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením a jinými
sociálně patologickými jevy, na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích. Může požádat vyučujícího o pomoc v případě, že
učivu nerozuměl nebo potřebuje doplnit své znalosti.
2. Žáci přicházejí do školy tak, aby ve třídě byli nejpozději 5 minut před zahájením vyučování.
3. Zákonný zástupce je povinen do tří dnů omluvit jeho nepřítomnost. K této omluvě slouží telefonní čísla na jednotlivé vyučující
nebo informační školní systém - Edookit. Nejpozději 24 hodin po návratu do školy omluví rodiče nepřítomnost v Edookitu. Za
omluvu nepřítomnosti se nepovažuje avízo o nepřítomnosti.
4. Při odchodu ze školy mimo běžný konec výuky žák vždy předkládá písemnou omluvenku třídnímu učiteli. Žáka si vyzvedne
zákonný zástupce. Opuštění školy bez doprovodu zákonného zástupce je nepřípustné!!! Žák, kterého zákonný zástupce omluví
předem písemně a výslovně uvede, že žák může odejít sám, může opustit školu bez doprovodu.
5. Uvolnění žáka na 1-3 dny povoluje třídní učitel, o uvolnění žáka ze školní docházky delším jak 3 dny rozhoduje ředitel školy na
základě písemné žádosti zákonného zástupce a doporučení třídního učitele.
6. Nedoporučujeme žákům nosit do školy věci nesouvisející s výukou a drahé věci. Škola nenese odpovědnost za ztrátu nebo
poškození těchto předmětů. Mobilní telefon (popř. jiné komunikační zařízení) je během vyučování vypnuté a uschované tak, aby
nebylo narušováno vyučování. Mobil lze použít pouze se souhlasem vyučujícího.
7. Pokud se nedostaví vyučující do pěti minut po zvonění, oznámí jeho nepřítomnost služba třídy vedení školy, resp. v kanceláři školy.
8. Platí přísný zákaz jakkoliv manipulovat se školním zařízením, pokud není přítomen vyučující a nedá k těmto úkonům pokyn.
9. V době mimo vyučování se žáci nesmějí zdržovat ve školní budově bez dohledu.
10. Do tělocvičny a odborných učeben nevstupují žáci bez vědomí pedagogů. Při odchodu na TV čekají ukázněně ve své třídě na příslušného
vyučujícího a řídí se jeho pokyny.
11. Žák respektuje pokyny všech vyučujících a ostatních zaměstnanců školy.
12. Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních výrazů, jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům.
13. Je zakázáno ponižování, tělesné ubližování a veškeré činnosti, které by vedly k ohrožování bezpečnosti a zdraví spolužáků.
14. Každé poškození nebo závady v učebně hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo školníkovi. Škodu nahradí žák, který ji způsobil. Při
ztrátě učebnic zakoupí žák nové, při poškození učebnic uhradí žák poměrnou částku předepsanou školou.
15. Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání jakýchkoliv návykových látek ve škole i v celém areálu školy.
16. Rodiče žáků mají právo se informovat o prospěchu a chování svého dítěte u třídního učitele a ostatních vyučujících v době třídních schůzek
nebo po předchozí domluvě v dopoledních hodinách. Není dovoleno narušovat v této souvislosti vyučování.
17. Rodiče mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujícího nebo u ředitele školy.
18. Rodiče mají povinnost kontrolovat účet žáka v systému elektronické žákovské knížky (Edookit), reagovat na podněty ze školy. Každý den
sledovat klasifikaci, absenci a číst zprávy.
V Brně, dne 1. září 2018
Mgr. Libor Tománek v.r.
ředitel školy
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