Změna školního řádu – od 10.11.2022 – změny označené červeně v těchto oddílech:
A.

Chování žáků
1.

Chování žáků ve škole

s) Žákům se nedoporučuje nošení mobilních telefonů, MP3 a MP4 přehrávačů, tabletů a dalších
elektronických zařízení do školy, za jejich poškození a ztrátu škola neručí. V případech, že žák
telefon nebo podobné zařízení do školy přinese, má možnost si jej v kanceláři uschovat.
t) Žáci nesmí používat mobilní telefon během celého pobytu ve škole, na školní zahradě, ve školní
jídelně (viz řád ŠJ) a školní družině, včetně přestávek. Mobil je vypnutý a uložen v aktovce. Mobil
bude použit žákem pouze v naléhavé situaci po dohodě s třídním učitelem, nebo učitelem, který
koná dohled (nutné volání rodičům). V případě, že učitel/ka ve výuce rozhodne, že mobil žáci
potřebují k výuce, tak je vyzve, aby mobily vytáhli z aktovky, zapnuli si je a po dokončení práce
zase vypnuli a uschovali zpět do aktovky. Mobil lze zapnout až po opuštění školy. Nedodržování
těchto pravidel bude hodnoceno jako porušení Školního řádu (viz oddíl XV. – Výchovná opatření).
Zakazuje se fotografování a nahrávání. Zakazuje se hraní her. Chytré hodinky je zakázáno používat
jako mobil. Totéž nařízení platí i pro MP3 přehrávače a další podobná zařízení a přístroje.
v) Žákům je zakázáno do školy vnášet a ve škole užívat návykové látky a jedy a takové látky, které
je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují. Jedná se například o zákaz kouření, a to i
elektronických cigaret, užívání nikotinových sáčků, požívání alkoholických a energetických i
kofeinových nápojů, včetně piva (i nealkoholického), jejich držení a nabízení. Při porušení tohoto
zákazu bude žákovi udělena snížená známka z chování.
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
I. Výchovná opatření
Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně.
1. V případě, že žák zapomene ŽK, je povinen se omluvit na začátku každé vyučovací hodiny. Vyučující
ho zapíše do třídní knihy pouze první hodinu.
výchovná opatření při zapomínání papírové ŽK (1. a 2. ročník):
5 zapomenutí za čtvrtletí – napomenutí třídního učitele
10 zapomenutí za čtvrtletí – třídní důtka
15 zapomenutí za čtvrtletí – ředitelská důtka
20 a více zapomenutí za pololetí – snížený stupeň z chování
5. výchovná opatření při nevhodném chování ve vyučování a v době přestávky, porušování zákazu
používání mobilu (za čtvrtletí)
3 zápisy – napomenutí třídního učitele
6 zápisů – důtka třídního učitele
9 zápisů – důtka ředitelky školy
12 zápisů – snížený stupeň z chování (2)
15 a více zápisů – snížený stupeň z chování (3)

