Základní škola, Pivovarská 15, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

Vnitřní režim školy
1)

Vstup do školy

 Žáci přicházejí do školy zadním vchodem .
Při vstupu do školy si řádně očistí obuv.
 Škola se otevírá v 7.35 hod. Při odpoledním vyučování ve 13.10 hod.
Začíná –li žákům vyučování další hodinu, vcházejí do budovy
se zvoněním na přestávku.
 Pro každou třídu jsou v šatnách určena místa pro odkládání šatstva
a obuvi. Není dovoleno ponechávat zde peníze, průkazky a jiné
cenné věci. Šatna se zamyká 5 min. před zahájením vyučování.
 Všichni žáci se přezouvají do domácí obuvi. Není dovoleno na přezutí
používat sportovní obuv a obuv poškozující podlahovou krytinu. Obuv musí
být podepsaná.
 Obuv na přezutí si žáci mohou nechávat v šatně na věšáku v látkovém sáčku.
Z hygienických důvodů není dovoleno používat místo látkového sáčku
igelitové tašky .
 Povinností žáků je být ve třídě alespoň 5 minut před začátkem
vyučování (t. j. v 7.50 a ve 13.25).
 Žáci respektují pokyny všech vyučujících, vychovatelek ŠD i ostatních
zaměstnanců školy.
 Žáci, kteří nemají výuku, se nesmí zdržovat bez souhlasu učitele
v budově školy.
 Ztrátu věci žák okamžitě ohlásí vyučujícímu, třídnímu učiteli
nebo vedení školy.
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2) Zahájení a ukončení hodiny
 Každý žák má ve třídě učitelem přidělené místo.
Žáci odpovídají za čistotu, neporušenost a pořádek svého místa,
pomůcek i zařízení školy.
 Při zahájení i ukončení hodiny žáci zdraví povstáním.
 Žákovské knížky mají po celou dobu výuky na lavici.
 Žák, který si zapomněl pomůcky, se písemně před hodinou omluví
do omluvného listu.
 Po zvonění sedí všichni žáci v lavicích.

3) Chování o přestávkách
 První část hlavní přestávky za příznivého počasí tráví žáci na školním
hřišti, 1.,2. a 3. třída na chodníku před školou. Za nepříznivého počasí
se žáci procházejí po chodbě.
 Při svačině mají žáci na lavici látkové nebo papírové ubrousky.
 Před jídlem, po jídle a po použití WC si žáci myjí ruce.
 Každý žák je povinen mít ve škole svůj ručník a každých čtrnáct
dní si jej měnit.
 O malých přestávkách se žáci zdržují ve třídách nebo v prostorách
chodby, kde mají učebnu. Zbytečně a bezdůvodně nepřecházejí do
jiného patra školy. Zbytečně se nezdržují na schodišti a záchodech.
 V prostorách školy se žáci pohybují pouze chůzí. Není dovoleno běhat a
chovat se hlučně.
 O přestávkách se žáci k sobě chovají ohleduplně. Je nutno se vyvarovat
škádlení a potyček, které vedou k vytváření špatných vztahů mezi žáky.
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4) Konec vyučování, přechod do jiných učeben.
 Do šaten odcházejí žáci v doprovodu učitele, který měl poslední hodinu
ve třídě.
 Přecházení do odborných pracoven nebo do tělocvičny:
Žáci tráví přestávku ve své třídě, připraví se na další hodinu.
Se zvoněním se žáci seřadí do dvojic a přecházejí na místo, které jim určil
učitel.
 Po skončení vyučování dají žáci židličky na lavice a opouštějí
uklizenou třídu.
 V prostorách školy, jídelny a okolí školy je povinností žáků
chovat tiše, tak, aby nenarušovali provoz školy.

5) Povinnosti žáků konajících službu:
 Dbát na čistotu a pořádek ve třídě.
 Obstarávat pomůcky.
 Čistě umývat a utírat tabuli, zhasínat světlo, o hlavní přestávce ve třídě větrat
pootevřením spodních částí oken v rozmezí určeném kovovou zarážkou.
 Na začátku hodiny provést hlášení podle požadavku vyučujícího. (Hodina,
absence, domácí cvičení …).
 Neprodleně oznámit vyučujícímu zjištěné závady ve třídě.
 Nalezené věci odevzdat v kanceláři zástupkyně ředitele.
 V případě, že se vyučující nedostaví do 5 minut po začátku hodiny, oznámí
to neprodleně řediteli nebo zástupkyni ředitele.
 Třída vykonávající školní službu dohlíží na čistotu společných prostor školy a
jejího okolí.
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6) Chování ve školní jídelně
 Do jídelny vstupují žáci pod vedením služby a na pokyn dozírajícího
učitele. Služba předá dozoru kartičku s označením třídy.
 Po příchodu do ŠJ si žáci odloží svrchní oděv na věšák a aktovky
srovnají na lavici pod věšákem.
 Při stolování se žáci chovají tiše, dbají pokynů dozírajících učitelů,
vychovatelek, vedoucí ŠJ a kuchařek.
 Služba zodpovídá za srovnání aktovek a pořádek u stolů po odchodu
spolužáků. Jídelnu opustí až po souhlasu dozoru, který požádá
o vrácení kartičky s označením třídy.
 Není dovoleno dojídat zákusky, zeleninu a ovoce jinde než u stolu.
(Např. před jídelnou)

7) Další pokyny
 Žáci dbají na zachování čistoty i v okolí školy, školní jídelny
a v areálu školního hřiště.
 Jakékoliv zjištěné poškození nebo závadu v učebně a ostatních
prostorách školy hlásí žák okamžitě vyučujícímu, třídnímu učiteli
nebo vedení školy.
 Žák okamžitě hlásí jakýkoli i drobný úraz.
 V prostorách učebny chemie, fyziky, tělocvičny, dílen, školní družiny
a pozemků se žáci řídí režimem těchto prostor.
 Žáci vyvolávají vyučující ze sborovny nebo kabinetu jen v naprosto
naléhavých , nezbytných případech.
 Pokud si žák do školy přinese mobilní telefon, jedná se o osobní cennou
věc, kterou musí sám chránit před zcizením tím, že má mobilní telefon
neustále u sebe. Škola za ztráty mobilů neručí. Mobilní telefon žák odkládá
pouze na pokyn vyučujícího (např. při Tv,Pv) a na k tomu určené místo.
V průběhu vyučovací hodiny musí být mobilní telefony vypnuté.
 Z důvodu ochrany povrchu hřiště je zakázáno nosit s sebou a na hřišti
konzumovat potraviny.
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8) Postup řešení při zneužití a podezření na zneužití
návykových látek.
Legální návykové látky.(Alkohol,cigarety,hazardní hry).
 Případ bude řešen ve spolupráci s rodiči.
 Opakované zneužívání bude postoupeno k řešení odboru sociálních věcí
MěÚ v Jablonci nad Nisou.
Nedovolené návykové látky.
Řešení zvažuje metodik primární prevence při respektování zvláštností
jednotlivých případů.
 Spolupráce s rodiči,vyhledání a nabídka pomoci dalších odborníků.
 Objeví-li se žák pod vlivem drog nebo bude zjištěn prodej či nález drog ve
škole a jejím okolí, případ škola předá k šetření policii.
Základním smyslem postupu při řešení zneužívání návykových látek je
zajištění bezpečnosti všech žáků školy.
…………………………
ředitel školy

V Jablonci nad Nisou 1.9. 2011
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