Základní škola a Střední škola Karla Herforta
118 00 Praha 1, Josefská 4/43
tel.: +420 257 531 250 · e-mail: jos4@atlas.cz · ID datové schránky: tkjgiqc

č. j.: 127/2018/škh/seb

V Praze dne 1. 10. 2018
ŠKOLNÍ ŘÁD

1. Žákům je umožněn vstup do budovy školy 20 min před zahájením výuky, která začíná v 8:00 h.
Školní družina je otevřena od 7:00 h.
2. Žáci svou obuv a oděv odkládají do šatních skříní. Dbají pokynů pedagogů. Žáci do školy chodí
čistě oblečeni. Po převlečení se ve třídě připraví na vyučování.
3. V době vyučování žák bez dovolení neodchází ze třídy, odborné učebny apod.
4. Žáci mají právo (dle pokynů pedagogických zaměstnanců a stanovených rozvrhů) na využívání
školních učebnic, potřeb, pomůcek, odborných pracoven apod. Žáci se zdravotním postižením
mají právo na bezplatné poskytnutí základních školních potřeb v rozsahu stanoveném
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
5. Při vyučování žáci dodržují hygienické zásady (vlastní ručník, sportovní oblečení na tělesnou
výchovu, vhodné oblečení na výtvarnou výchovu). Žáci smí při vyučování pít nealkoholické
nápoje. Větrání třídy, odborné učebny zajišťuje pouze přítomný pedagog. V celé škole (včetně
toalet) žáci udržují pořádek.
6. Ve všech užívaných prostorách se žáci řídí příslušnými řády a pokyny zaměstnanců školy,
udržují své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku.
7. Žáci respektují ostatní spolužáky, snaží se navzájem si pomáhat, tolerují své vzájemné
odlišnosti. Každý žák má právo na ochranu své osoby. Žáci mohou kdykoli informovat pedagogy
pokud jim někdo vyhrožuje či jiným způsobem omezuje jejich právech.
8. Žáci, jejich zákonní zástupci i zaměstnanci školy mají právo na respektování své osobnosti
bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství,
národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu. Všichni mají
právo na účinnou ochranu před projevy a činy, které porušují jeho práva.
9. Zaměstnanci školy zvláště pečlivě sledují, zda se na žácích neprojevují znaky svědčící o týrání
nebo šikaně.
10. Vnášení, užívání, předávání a propagace návykových látek: alkohol, cigarety, drogy stimulační,
povzbuzující, tlumivé, tišící, halucigenní apod. je zakázáno ve všech prostorech školy
a v nejbližším okolí.
11. Ve škole jsou zakázány projevy jakéhokoliv tělesného a duševního násilí, zneužívání, urážení,
rasové nesnášenlivosti, nadřazování se či ponižování druhého, diskriminace vůči žákům
či zaměstnancům školy. Dojde-li k takovým projevům srážejícím lidskou důstojnost, odpovědní
zaměstnanci jsou povinni takového projevy vyšetřit (jednání s žáky, se zákonnými zástupci,
s ředitelem školy, sociálními pracovníky, Policií ČR apod. Ředitel školy navrhne výchovná
opatření.
12. Všichni žáci mohou slušnou formou vyjádřit svůj názor a připomínky. Žáci mohou požádat
pedagogy o soukromý rozhovor.
13. Žáci mohou nosit do školy mobilní telefon, notebook, tablet apod. Mohou mít svoje
elektronická zařízení zapnuta, ale vždy se účastní výuky, neruší, nepořizují video a audio
nahrávky ve všech prostorech školy. Žáci si za svoje elektronická zařízení ručí sami.
14. Odchod ze školy v době vyučování je možný jen po oznámení vyučujícímu (řediteli školy)
a pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo pedagoga.
15. Pedagogové pravidelně s žáky vysvětlují a prakticky nacvičují pravidla bezpečného chování
a první pomoci.
16. Pokud žák (žáci) úmyslně poškodil majetek školy, je neprodleně informován zákonný zástupce
a škoda bude škole uhrazena.
17. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději
do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka - osobně, písemně nebo telefonicky.
Pokud do tří dnů zákonný zástupce nedoloží důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování, je třídní
učitel povinen kontaktovat zákonného zástupce žáka a zjistit důvody nepřítomnosti žáka
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ve vyučování. První den nástupu žáka po nepřítomnosti do školy je zákonný zástupce povinen
omluvit neúčast žáka ve vyučování s uvedením důvodu. A to písemně s vlastnoručním
podpisem.
Vyučování se řídí tímto rozvržením hodin:
1. hodina
8:00 – 8:45 h
2. hodina
8:55 – 9:40 h
3. hodina
10:00 – 10:45 h
4. hodina
10:55 – 11:40 h
5. hodina
11:50 – 12:35 h
6. hodina
12:45 – 13:30 h
7. hodina
13:40 – 14:25 h
8. hodina
14:35 – 15:20 h
Žákům není povoleno vstupovat do budovy školy mimo dobu vymezenou rozvrhem vyučování.
O přestávkách je žákům povolen volný pohyb na patře, kde probíhá výuka (včetně využívání
odpočinkových zón). Při přechodu do jiné učebny dbají žáci své osobní bezpečnosti
Vzdělávání mimo budovu hlásí doprovázející pedagogové přímo řediteli nebo zástupci ředitele
školy s dostatečným předstihem.
Žáci a zákonní zástupci mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech
týkajících se vzdělávání. Žák má právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
(viz příloha č. 2 tohoto školního řádu). Žák má také právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím
týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením bude věnována
pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje. Na vyzvání předkládá žák vyučujícímu
žákovskou knížku. Žákovskou knížku udržuje v pořádku, případnou ztrátu neprodleně oznámí
třídnímu učiteli a zajistí si duplikát včetně doplnění hodnocení od všech vyučujících. Za ztrátu
žákovské knížky je žákovi uděleno kázeňské opatření dle Pravidel pro hodnocení chování.
Doplnění hodnocení je žák povinen si zajistit také v případě zapomenutí žákovské knížky.
Zákonný zástupce žáka má právo na informace o chování a o průběhu a výsledcích vzdělávání
svého dítěte. Tyto informace dostává průběžně prostřednictvím žákovské knížky, kterou je
povinen kontrolovat a svými podpisy stvrzovat seznámení se se zde uvedenými informacemi.
Zákonný zástupce žáka má právo se vyjadřovat ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných
záležitostí vzdělávání svých dětí.
Pedagogičtí zaměstnanci jsou v případě výrazné změny chování či prospěchu povinni zákonné
zástupce žáka neprodleně na tuto skutečnost upozornit, v případě potřeby mimořádně pozvat
zákonného zástupce žáka do školy k projednání závažných otázek týkajících se chování
či vzdělávání žáka.
Třídní učitelé jsou povinni v pravidelných termínech stanovených ročním plánem pozvat
zákonné zástupce žáků na třídní schůzku nebo individuální konzultaci, kde jsou jim poskytnuty
doplňující informace k chování a průběhu a výsledkům vzdělávaní jejich dítěte.
K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví konají všichni zaměstnanci školy dozory na určených
místech. Stanovení dozorů je součástí rozvrhu vyučování. Po dobu výkonu dozoru nese určený
zaměstnanec odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví žáků.
Zaměstnanci školy jsou povinni poučit žáky o práci v učebnách a dalších prostorách školy,
o chování na akcích mimo školu, o zásadách bezpečnosti v dopravních prostředcích
a pravidlech silničního provozu, o zásadách bezpečného chování o prázdninách apod.
a mimořádně i v dalších situacích, které to z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví vyžadují.
V rámci zajištění bezpečného prostředí ve škole nosí žáci do školy pouze pomůcky potřebné
k výuce. Žákům je zakázáno nosit do školy a na akce pořádané školou všechny předměty, které
by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost žáků nebo způsobit úraz. V případě porušení tohoto
zákazu budou nebezpečné předměty žákům zabaveny a zákonní zástupci žáka informováni
o nutnosti osobního vyzvednutí.
Žákům není dovoleno manipulovat s elektrickými spotřebiči, elektrickým vedením,
manipulovat s okny, sedět nebo stát na místech, kde hrozí pád nebo jiný úraz.
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30. Každý úraz, poranění či nehodu jsou žáci povinni hlásit ihned dospělému zaměstnancovi školy,
který situaci adekvátně řeší.
31. V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i zaměstnanců školy je zakázán nehlášený vstup a pohyb
po škole cizím osobám. Pověřený zaměstnanec školy je povinen monitorovat vstup
návštěvníků do školy, každý návštěvník školy je povinen se zapsat do návštěvní knihy a nosit
viditelně visačku návštěvníka školy.
32. Návštěvám do kanceláří bude umožněn vstup po předchozím telefonickém oznámení.

Tento školní řád jsou povinni dodržovat žáci, jejich zákonní zástupci, zaměstnanci i návštěvníci školy.
Školní řád je projednáván a schvalován školskou radou a zákonní zástupci žáků s ním jsou seznámeni
na třídních schůzkách. Porušování ustanovení školního řádu zákonnými zástupci je s nimi projednáváno
a prokazatelně zaznamenáváno, v případě opakovaného porušování bude toto oznámeno orgánům
péče o dítě.
Platné znění školního řádu včetně příloh je zpřístupněno v podatelně školy (tištěná verze)
a na webových stránkách školy (elektronická verze).
Nedílnou součástí školního řádu jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Pravidla pro hodnocení chování žáků
Příloha č. 2: Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání
Příloha č. 3: Vnitřní řád školní družiny

______________________
PhDr. Mgr. Michal Sebera
ředitel školy
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