Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu
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ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY A
MATEŘSKÉ ŠKOLY V RAPŠACHU
✓

Řád základní školy je vydáván v souladu s § 30 zákona č.561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon).

✓

Řád základní školy je platný pro součást ZÁKLADNÍ ŠKOLA
organizace Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu. Ustanovení školního řádu platí i při
účasti na akcích organizovaných školou mimo areál školy.

✓

Zřízení a provoz uvedeného druhu školy podléhá platným předpisům, zejména zákonu
č.561/2004 Sb., (školský zákon) a vyhlášce č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých
náležitostech plnění povinné školní docházky.

ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ
MEZI ŠKOLOU, ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI A ŽÁKY
✓
✓
✓

K návštěvě školy se každý žák se svými zákonnými zástupci rozhodl svobodně, s vědomím
práva vybrat si školu, kde chce získat základní vzdělání. Z toho plyne, že se svobodně rozhodl
dodržovat povinnosti a využívat podmínek práce právě této školy.
Předpokládá se, že je dítětem vedeným k úctě ke člověku a všemu, čím je naše země obdařena, ať
přírodou, nebo duševní a fyzickou prací člověka.
Dítě, které není takto připravováno na školu a život zákonnými zástupci, se v prostředí naší školy
stane rušivým článkem a nenajde zde své uspokojení.

ÚMLUVA MEZI ŠKOLOU A ŽÁKY
MĚJ VŽDY NA PAMĚTI NÁSLEDUJÍCÍ DESATERO
✓
✓

Vstoupil jsi - pozdrav.
Odcházíš - rozluč se.

✓

Chceš-li - řekni prosím.
✓
Dostaneš-li - řekni děkuji.
✓

Používej i ostatní kouzelná slova, která k sobě
lidi přibližují.
✓

Své spory a nálady neřeš bitkou - jen slaboši a

✓
✓
✓

✓
✓

zbabělci si musí takto dokazovat svoji sílu.

Nenič - každá věc, která posloužila Tobě, může posloužit i
druhému.

Netrap se - všechny dveře jsou zde otevřené, proto se přijď
rozdělit o každou radost i bolest.

Mluv pravdu - lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří.
Važ si sám sebe - v životě je důležité znát svoji cenu.
Ale nevyvyšuj se - každý člověk má svoji cenu a nikdo není automaticky horší, než ten druhý.
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TVÁ PRÁVA
NESMÍ NIKDO ZPOCHYBNIT
✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

Když umíš slušně formulovat své osobní názory, máš právo je svobodně vyjadřovat ve všech
záležitostech, které se tě dotýkají. Tvým názorům musí být věnována patřičná pozornost,
odpovídající tvému věku a rozumové úrovni. Máš tedy právo na svobodu projevu - vyhledávat,
přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu - ústně, písemně, tiskem nebo jinými
prostředky.
Máš právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání.
Máš právo na vzdělávání podle školského zákona.
Máš právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.

Máš právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich volen,

pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel
školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat
a své stanovisko k nim odůvodnit.

Máš právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v
záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona.
Nikdo nesmí svévolně zasahovat do tvého soukromého života, rodiny, domova nebo korespondence,
ani tě pomlouvat nebo bez důkazů obviňovat.
Škola a zákonní zástupci mají společnou odpovědnost za tvou výchovu a vývoj. Základním smyslem
jejich vztahu k tobě musí být tvůj zájem.
Musí tě chránit před jakýmkoli tělesným či duševním násilím, urážením či zneužíváním,
zanedbáváním nebo nedbalým zacházením, trýzněním nebo vykořisťováním.
Máš právo na odpočinek a volný čas, na účast ve hře a oddechové činnosti.

Pokud se stane, a jsi obžalován či obviněn z porušení trestního práva, musíš být považován za
nevinného až do doby, kdy je ti zákonem prokázána vina. Při tvém výslechu musí být přítomen
někdo z pedagogických pracovníků školy. Máš právo být okamžitě informován o obviněních
proti tobě vznesených, právo na rozhodnutí věci před nestranným soudem v přítomnosti
právního zástupce.
Tvá výchova bude zaměřena na posilování úcty k lidským právům a základním svobodám, na
posilování úcty k zákonným zástupcům, k vlastní kultuře, jazyku, přírodnímu prostředí a
národním hodnotám. Bude přípravou na zodpovědný život ve svobodné společnosti v duchu
porozumění, míru, snášenlivosti, rovnosti pohlaví a přátelství mezi všemi národy, etnickými,
národnostními a náboženskými skupinami.
Budeme tě ve škole chránit před nezákonným užíváním narkotických látek, před všemi formami
sexuálního vykořisťování a zneužívání, před všemi formami diskriminace a šikany, které by
mohly vyplývat z postavení, činnosti, vyjádřených názorů nebo přesvědčení tvých zákonných
zástupců.
Můžeš po domluvě využívat všechno zařízení školy, tj. kopírku (nutno uhradit provozní náklady),
výpočetní techniku a materiály školní studovny zdarma.
K dispozici jsou ti i bezplatné výpůjčky z žákovské knihovny.
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ABY TO FUNGOVALO,
JE TŘEBA DODRŽOVAT NÁSLEDUJÍCÍ
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓

Vyučování začíná v 7.45 hodin, ostatní hodiny dle rozvrhu.
Budova školy se otvírá pro žáky přespolní, kteří chodí do školní družiny (ŠD) nebo školního
klubu (ŠK) v 6.45 hod., pro místní a ostatní v 7.25 hod. Dojíždějící žáci se shromáždí v určené
učebně pod dohledem vychovatelek ŠD, do jiných prostor školy mají přístup po domluvě s nimi.
Před vstupem do budovy si očisti pořádně obuv, v šatně se přezuj a převleč - v kapsách nenechávej
peníze a žádné cenné věci.
Obuv, přezůvky a věci na tělocvik měj řádně označeny svým jménem.

Do školy nenos větší finanční částky. V případě, že budeš platit výlet, lyžařský kurz, plavání,
koncert, stravování, kroužky, ŠD, ŠK apod. předej peníze pověřenému učiteli nebo pracovníku
školy do začátku vyučování, nebo si je ulož u třídního učitele.
Peníze (větší sumy), cennosti, mobily a klenoty nepatří do školy, škola se zříká zodpovědnosti při
jejich ztrátě nebo krádeži - nevztahuje se na ně ani pojištění.
Buď ve třídě alespoň 2 minuty před zvoněním a včas se připrav se na následující hodinu. Měj
splněny zadané úkoly, připraveny požadované učební pomůcky a buď už ve své lavici.
Pamatuj, že plně odpovídáš za své chování a studijní výsledky. Dodržuj pravidla kulturního chování
ve škole i mimo ni.
Nedopouštěj se projevů rasismu a šikanování. Za porušení budou uplatňována výchovná opatření.
Aktivně se účastni vyučování a nenarušuj nevhodně průběh vyučovacích hodin.
Pamatuj, že se musíš bezpodmínečně řídit pokyny vyučujících a dalších oprávněných osob.

Omluvný list je důležitý dokument, který slouží k předávání informací mezi školou a zákonnými
zástupci žáka. Máš povinnost ho chránit před poškozením a zejména ztrátou.
Při výuce nezapomeň, že musíš mít vypnutý mobilní telefon.

Pravidla pro užívání mobilů a ostatních digitálních přístrojů jsou vypsána v příloze č. 2 tohoto Řádu.

Zjistíš-li ztrátu osobní věci, oznam tuto skutečnost neprodleně vyučujícímu nebo
pedagogickému dohledu. Zapomenuté a ztracené předměty v areálu školy odevzdej jako slušný
nálezce vedení školy.
O velké přestávce vyjdi buď na chodbu, nebo po přezutí na školní dvůr - podle pokynů
dohlížejícího učitele; netoulej se po třídách a na toaletách bez příčiny a bez vědomí
dohlížejícího, který je zodpovědný za tvoji bezpečnost.
Nezapomeň, že během přestávek nesmíš opouštět bez dovolení školu.

Při akcích mimo budovu školy se řiď pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících
osob. Před takovýmito akcemi budeš vždy doprovázejícím učitelem zvlášť poučen o pravidlech
bezpečnosti - zapamatuj si jeho rady a řiď se podle nich. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské
kurzy, třídní výlety apod. platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými budeš také předem
seznámen.
Aktovku odkládej na vyhrazených místech tak, abys nepoškozoval stěny a nátěry a nezapomeň,
že každé prokazatelně svévolné poškození majetku uhradí plně ten, kdo škodu způsobil, a to v
plném rozsahu.

✓

Neotvírej bez dovolení okna ve třídách i WC a nemanipuluj s roletami, žaluziemi a závěsy, ani s
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✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

ventily radiátorů ústředního topení.
Po školním dvoře nejezdi na kole, kolo ukládej do kolostavu.

Dbej na bezpečnost a hygienu - neklouzej se po chodnících, nekouluj se mimo prostor školního
hřiště, nesedej na zábradlí a nejezdi po něm - zbytečně bys mohl přijít k úrazu.

Každý - i drobný úraz - oznam kterémukoli učiteli, ten zařídí tvé další ošetření a zapíše úraz do
žákovské knihy úrazů v ředitelně. Pokud u tebe dojde k náhlým zdravotním potížím, oznam to
také vyučujícímu nebo dohledu, který ti poskytne potřebnou péči, uvědomí vedení školy a
zákonné zástupce, případně zajistí tvůj transport k lékaři - vždy v doprovodu zákonného
zástupce či jiné pověřené osoby.
Nesedej na okna, stoly, radiátory, nemanipuluj s elektrickým rozvodem ani nepřipojuj žádné
elektrické spotřebiče do sítě.
Dodržuj řády odborných učeben, tělocvičny a dílny, se kterými jste byli seznámeni.
Do školy nenos věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo způsobit úraz.

Uvědom si, že za bezpečnost žáků po dobu pobytu v areálu školy jsou odpovědni pracovníci školy,
a chovej se podle toho.
Nevyhazuj žádné věci z oken, jsi přece slušně vychovaný člověk.
Nehraj ve škole (a raději ani jinde) hazardní hry.

Žvýkačky jsou ve škole přísně zakázány – není to ani slušné, při hodině žvýkat, ani to nepřispívá
pořádku.
Měj úctu k majetku a věcem ve vlastnictví školy, spolužáků a dalších osob.

Pamatuj na svou povinnost udržovat v pořádku a nepoškozovat předměty, tvořící zařízení třídy a
školy včetně předmětů, svěřených ti do osobního užívání.
Při přechodu na výuku do jiných tříd opouštěj svou učebnu v pořádku. V cizích učebnách
zachovávej pořádek, nepoškozuj majetek a nemanipuluj s věcmi žáků jiné třídy.
Okamžitě oznam každou zjištěnou závadu školního majetku vyučujícímu nebo pedagogickému
dohledu.
Pamatuj, že každou škodu na majetku školy, kterou způsobíš svévolně nebo z nedbalosti, je povinen
tvůj zákonný zástupce v plné výši uhradit.
Nevstupuj samostatně do sborovny, kabinetů, tělocvičny, dílny, školní kuchyně a hospodářských
částí budovy, pokud tě tam nepošle něco vyřídit někdo z pracovníků školy.
Pokud jdeš do ředitelny - slušně zaklepej a otevři si sám dveře klíčem v zámku, přes nové dveře
totiž není slyšet. Pokud nejsou klíče v zámku, v ředitelně nikdo není.

Ve školní jídelně se chovej kulturně, udržuj své místo čisté - použité nádobí odevzdej na určené
místo, zvedni židli na stůl – kromě středy, kdy stoly umývají pracovnice školní jídelny. Je
nepsaným pravidlem, že úklid stolu provádí ti, kteří u něj zbyli poslední.
Po skončení dopoledního vyučování odcházíte společně do jídelny pod vedením učitele; ti, co
odcházejí na oběd domů, se nezapomenou přezout. Samozřejmě se opět přezují po návratu do
školy!
Pokud máš PÍSEMNÉ svolení zákonných zástupců k opouštění školy přes polední přestávku,
musíš se na odpolední vyučování vrátit 10 minut před začátkem vyučovací hodiny. Pokud se do
školy vrátíš dříve, je tvou povinností nahlásit svůj předčasný příchod tomu vyučujícímu, který
má přes polední přestávku dohled.

✓
✓

Po skončení odpoledního vyučování odcházíte sami do šatny - místní pak odchází domů, dojíždějící
buď do ŠD nebo do ŠK, ostatní na autobusovou zastávku.
Ze ŠD nebo ŠK můžeš odejít po příchodu zákonných zástupců či jiných jejich zástupců, uvedených
v evidenčním listě, nebo na základě písemného „sdělení o odchodu žáka“.
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✓
✓

✓

✓
✓

✓

Pokud máš volnou hodinu a musíš čekat na další vyučování, zdržuj se jen na místě, na kterém se
domluvíš s dohlížejícím učitelem - je odpovědný za tvoji bezpečnost. Během hodiny neruš
vyučování v ostatních třídách.
Uvědom si, že svým chováním předkládáš vizitku nejen svoji, ale i své rodiny a školy. Chovej
se v čekárnách a dopravních prostředcích ukázněně a tiše, svým chováním neobtěžuj ostatní.
Nezapomeň, že slušně vychovaný mladý člověk dá při nastupování přednost staršímu, při
návalu v dopravním prostředku mu uvolní místo k sezení.
Při pobytu ve škole i mimo školu se chovej tak, abys neohrozil zdraví svoje ani svých spolužáků či
jiných osob.

Alkohol, tabák a drogy nepatří nejen do školy, ale ani k normálnímu zdravému chlapci nebo
dívce, pokud to nejsou slaboši bez vůle, kteří se nechají lehce svést. Uvědom si, že za porušení
zákazu budou uplatňována výchovná opatření.
Stejně tak je zakázáno užívání iontových, energetických a povzbuzujících nápojů v prostorách školy
a na akcích pořádaných školou.

Pamatuj, že projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování
apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo
skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách
školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu
školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz
přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.

ÚMLUVA MEZI ŠKOLOU A ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI
PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
✓
✓

✓

✓
✓

✓

Informovat se pravidelně o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte.
Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání vašeho
dítěte.
Obracet se se svými dotazy, žádostmi a připomínkami na učitele (zejména třídního učitele,
výchovného poradce nebo ředitele školy).

Máte-li pocit, že je vašemu dítěti ve škole z jakéhokoliv důvodu ubližováno, hledejte pomoc
u všech pracovníků školy – zejména třídních učitelů, výchovné poradkyně nebo přímo
ředitele školy, jsme připraveni vám pomoci.
Máte-li pocit, že je vaše dítě vystaveno jakékoliv formě nespravedlnosti nebo diskriminace z řad
pracovníků školy, obraťte se přímo na ředitele školy.

Obraťte se na ředitele školy s písemnou žádostí o uvolnění svého dítěte ze zdravotních nebo
jiných závažných důvodů zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu (uvolnění z
tělesné výchovy platí pro všechny pohybové aktivity provozované v rámci školy včetně
školní družiny a školního klubu); ředitel školy zároveň určí náhradní způsob vzdělávání
vašeho dítěte v době vyučování tohoto předmětu.
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POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓

Zákonný zástupce žáka má povinnost zajistit, aby žák docházel řádně do školy.
Zákonný zástupce má podle zákona povinnost dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v
souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.

Zákonný zástupce má povinnost na vyzvání ředitele školy, třídního učitele nebo výchovného
poradce se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovy
žáka.
Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních
obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání.
Zákonný zástupce má povinnost oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku a další údaje
podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.
Škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, je povinen zákonný
zástupce žáka v plné výši uhradit.

Informace o prospěchu a chování žáků mohou zákonní zástupci získávat na třídních schůzkách,
v jinou dobu podle předchozí domluvy s příslušným vyučujícím – totéž platí o informacích
výchovného poradce.

Škola vítá každého zákonného zástupce, který přijde s náměty, připomínkami nebo kritikou, vedoucí
ke zlepšování práce školy.
✓ Nepřítomnost ve vyučování delší než dva dny omluví zákonní zástupci co nejdříve (nejpozději
do tří kalendářních dnů) písemně nebo telefonicky na číslo 384 786 120, případně na emailovou adresu skola@rapsach.cz.

✓
✓

✓
✓
✓

Po návratu do školy předloží žák třídnímu učiteli omluvenku na omluvném listu v žákovské
knížce. Omluvu podepíše jeden ze zákonných zástupců a žák ji předloží třídnímu učiteli
nejpozději do tří dnů po návratu do školy.
Při podezření na neomluvené absence si třídní učitel nebo ředitel školy může vyžádat potvrzení
lékaře.

Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje žáka příslušný vyučující, na jeden den až jeden týden
uvolňuje třídní učitel po domluvě s ředitelem školy, na delší dobu ředitel školy. Předem známou
nepřítomnost, delší než jeden den, je nutno omluvit před jejím začátkem.
Zákonní zástupci i všichni ostatní návštěvníci školy přichází do budovy z provozních důvodů
postranním vchodem.

Z důvodů ochrany majetku a bezpečnosti se návštěvy kromě zákonných
zástupců ohlásí v ředitelně školy a nepohybují se samy po budově.

✓
✓

✓

Zákonní zástupci prvňáčků mohou své děti doprovázet ráno do třídy jen do konce měsíce října, dále
pak jen po domluvě s ředitelem školy.
Ve škole je možno využívat za úplatu kopírovací a výpočetní techniku.

Do školní kuchyně je tam nezaměstnaným osobám z hygienických důvodů vstup zakázán, výdej
stravy zákonným zástupcům nepřítomných žáků je povolen v jídelně u výdejního okénka.
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ÚMLUVA O VZÁJEMNÝCH VZTAZÍCH MEZI ŽÁKY, ZÁKONNÝMI
ZÁSTUPCI ŽÁKŮ A PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY
✓
✓
✓
✓

Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové
pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu,
zajištění bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření.
Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité
informace o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se
řídí se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu
projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se
zákonným zástupcem žáka.
Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně účastní třídních schůzek, na kterých informují
zákonné zástupce žáků o výsledcích vzdělávání a výchovy. V případě omluvené nepřítomnosti
pedagogického pracovníka budou zákonní zástupci informováni jiným způsobem.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
✓

Součástí tohoto školního řádu jsou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které
tvoří přílohu č. 1 k tomuto předpisu. Znění tohoto předpisu je uvedeno na webových stránkách
školy a také ve veřejných dokumentech ředitele školy na platformě Bakaláři.

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ MOBILŮ A DALŠÍCH DIGITÁLNÍCH
PŘÍSTROJŮ
V ZŠ A MŠ V RAPŠACHU
✓

Součástí tohoto školního řádu jsou Pravidla užívání mobilů a dalších digitálních přístrojů v ZŠ a
MŠ v Rapšachu, které tvoří přílohu č. 2 k tomuto předpisu. Znění tohoto předpisu je uvedeno na
webových stránkách školy a také ve veřejných dokumentech ředitele školy na platformě
Bakaláři.

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
✓

Součástí tohoto školního řádu je Dodatek ke školnímu řádu č. 1/2020 Distanční vzdělávání.
Znění tohoto dodatku je uvedeno na webových stránkách školy a také ve veřejných
dokumentech ředitele školy na platformě Bakaláři.
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
✓ Znění tohoto předpisu je uvedeno na webových stránkách školy.
✓

Řád základní školy byl projednán na pedagogické radě a schválen ředitelem školy 25. 8. 2020.

✓
✓

Ruší se platnost předešlého školního řádu ze dne 1. 8. 2018.
Řád základní školy nabývá platnosti 31. 8. 2020 s účinností od 1. 9. 2020 na dobu neurčitou.

V Rapšachu dne 31. 8. 2020

_____________________________
Mgr. Martin Wipplinger
ředitel školy
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Příloha č. 2 k Řádu školy

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ MOBILŮ A DALŠÍCH DIGITÁLNÍCH
PŘÍSTROJŮ
V ZŠ A MŠ V RAPŠACHU
Ředitel Základní školy a Mateřské školy v Rapšachu vydává jako dodatek k Řádu
školy tato pravidla pro užívání mobilů a dalších digitálních přístrojů:
1.

Mobilní telefon žák používá pouze o přestávkách a nikdy ne v průběhu vyučovací hodiny.

2.

V průběhu vyučování má žák vypnuté vyzvánění. Případné hovory nebo SMS opět vyřizuje
pouze o přestávkách.

3.

Žák nepoužívá fotoaparát v mobilu jinak, než o přestávkách, a to pouze s výslovným
souhlasem fotografovaných.

4.

Žák nesmí fotografovat vyučující bez jejich výslovného souhlasu, vyjádřeného před
fotografováním.

5.

Za do školy přinesený mobilní telefon si odpovídá žák výhradně sám, má ho neustále u sebe a
je si vědom, že při případné ztrátě škola nenese žádnou odpovědnost.

6.

Musí-li žák mobilní telefon v průběhu vyučování odložit (např. při tělesné výchově apod.),
uloží si svůj přístroj u vyučujícího a tím ho předá škole do úschovy. Jiné uložení není přípustné
a při ztrátě opět škola nenese žádnou odpovědnost.

7.

Přehrávače a fotoaparáty žák do školy nenosí. Pokud je přinese, platí pro jejich užívání stejná
pravidla, jako pro mobilní telefony, a žák si je vědom, že při případné ztrátě škola nenese
žádnou odpovědnost.

8.

Výjimkou je situace, kdy vyučující požádá žáky, aby tyto přístroje do školy přinesli. V tomto
případě přebírá vyučující za přístroje plnou zodpovědnost.

9.

Tato příloha k Řádu školy vstupuje v platnost dne 19. 10. 2011.
Mgr. Martin Wipplinger, ředitel školy
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