Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace

VNITŘNÍ

ŘÁD ŠKOLY

Režim školy pro žáky ve školním roce 2020 / 2021

 Budova školy se otevírá v 7.40 hodin.
 Žáci nastupují do školy 20 minut před začátkem vyučování, dodržují
všechny bezpečnostní pravidla v souvislosti s nemocí COVID - 19.
Používají dostupné desinfekční prostředky.
 Případné používání roušek se bude řídit pokyny KHS či MZd a to
v souvislosti se stávající situací.
 Žáci vstupují do školy ukázněně, v šatně se přezují do vhodné obuvi.
Šatna se zamyká 5 min před zahájením vyučování.
 Do šaten nebo ke skříňkám chodí žáci během vyučování jen v nutných
případech a to se souhlasem třídního učitele nebo učitele, který má dozor
na patře, kde má žák třídu.
 Po příchodu do třídy se žáci připravují na vyučování. Začátek vyučování
je v 8.00 hodin.
 Po zvonění sedí všichni žáci v lavicích. Pokud se nedostaví vyučující
do 5 minut po zvonění, oznámí jeho nepřítomnost předseda třídy
v ředitelně.
 Hlavní přestávka začíná v 9.40 h a trvá 20 minut, malé přestávky trvají
10 minut. Žáci mají právo na přestávku časově nezkrácenou. Během
přestávek není žákům dovoleno opustit školní budovu. Žáci se o
přestávce pohybují jen v prostorách chodby na patře, kde mají kmenovou
třídu. Žáci se zbytečně neshlukují a dodržují bezpečnou vzdálenost od
žáků jiných tříd. Žáci nesmí chodit v průběhu přestávek do jiných prostor
školy (ostatní patra, schodiště, jídelna a prostor šaten v přízemí).
 V době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve školní budově pouze
za přítomnosti pedagogického dozoru.
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 Nepřítomnost žáka ve škole oznamují zákonní zástupci (telefonicky nebo
prostřednictvím Edookitu) vždy první den nepřítomnosti. Omluvenku
zákonní zástupci zasílají prostřednictvím Edookitu třídnímu učiteli
nejlépe ihned, nejpozději do tří dnů. Žák má právo na dostatek času
k doplnění učiva a individuální péči ze strany vyučujícího.
 Z vyučování uvolňuje na jednu hodinu vyučující, na jeden den třídní
učitel, na více dní ředitel školy. Uvolnění je možné pouze na základě
písemné žádosti rodičů, kterou žák předloží předem.
 Během vyučování nesmí žák svévolně opustit školní budovu. Žák,
kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů
nebo jiné pověřené osoby. Nevolnost hlásí svému vyučujícímu,
v případě nutnosti se obrátí na kteréhokoliv zaměstnance školy.
 Bez souhlasu třídního učitele nesmí žák
kmenové třídě.

třídy pobývat v jiné než

 Po skončení vyučování se žák zdržuje v šatně jen po dobu nezbytně
nutnou, přezuje se, oblékne a odchází z budovy.
 Služba týdne dbá na čistotu a pořádek, odpovídá za
a utřenou tabuli v průběhu vyučování.

čistě umytou

 Do kabinetů vstupují jen pověření žáci za
přítomnosti učitele,
do sborovny, ředitelny a kanceláře jen tehdy, jsou-li k tomu vyzváni.
 Se školním zařízením zacházejí žáci šetrně a hospodárně.
 Žáci nenosí do školy nepotřebné či drahé věci, neboť škola za jejich ztrátu
či poškození nenese odpovědnost ( např. mobilní telefon).
 Používání mobilních telefonů v době vyučování je zakázáno.
 V odborných učebnách žáci dodržují bezpečnostní řády těchto učeben.
Do odborných učeben žáci odchází z kmenové třídy jen s vyučujícím
za dodržení bezpečnostních hygienických pravidel.
 Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu nebo
třídnímu učiteli. Škodu nahradí žák, který ji způsobil.
 Nalezené věci se odevzdávají panu školníkovi, paní sekretářce nebo
do ředitelny.
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 Žáci zdraví všechny dospělé osoby v budově hlasitě a zřetelně "dobrý
den". Ve třídě zdraví povstáním při zahájení i ukončení hodiny.
 Právem žáků je rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek v průběhu
jednoho dne.
 Žáci nesmí používat hrubá a vulgární slova. Jsou ohleduplní k mladším
a slabším spolužákům, zvláště dbají, aby neohrozili jejich zdraví,
případně životy.
 Žáci oslovují členy pedagogického sboru "paní učitelko", "pane učiteli",
"paní ředitelko", "paní zástupkyně".
 Žáci zachovávají čistotu ve škole, dodržují mimořádná hygienická
opatření. Stejná pravidla se vztahují i na okolí školy, školní jídelnu
a areál školního hřiště.
 Ve školní jídelně žáci respektují řád školní jídelny, mimořádná
hygienická pravidla, pokyny pedagogického dozoru a pracovnic školní
jídelny.
 Mimo školu se žáci školy chovají v souladu s pravidly slušného chování
tak, aby nepoškozovali dobrou pověst školy.
 Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, dbát na pořádek ve všech
prostorách školy, vzorně se starat o učebnice a školní potřeby, jejich
poškození nebo ztrátu hlásí vyučujícímu.
 Žákům je zakázáno používat boční uzavřené schodiště.


Důležité telefony: Záchranná služba: 155
Hasiči: 150
Policie: 158

V Adamově 25. 8. 2020

Mgr. Jana Burianová, ředitelka školy
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