Základní škola Letovice, okres Blansko
Základní školní pravidla
1) Docházka na vyučování je základní povinností žáka, přičemž platí, že škola uvolňuje z vyučování a
zákonný zástupce případnou neúčast omlouvá. Neúčast na vyučování se řídí těmito pravidly:
a) Předem známá neúčast ve vyučování:
i) Každá předem známá neúčast si vyžaduje oznámení a uvolnění předem.
ii) Na dobu delší než 2 dny uvolňuje písemným rozhodnutím ředitel školy na základě písemné
žádosti zákonného zástupce. V tomto případě již není potřeba omluvenka v žákovské
knížce.
iii) Na dobu kratší (nejdéle dva dny) uvolňuje třídní učitel (popřípadě jeho zástupce).
b) Neúčast ve výuce, která nemohla být předem známá (nejčastěji onemocnění žáka):
i) Zákonný zástupce neprodleně o neúčasti a jejich důvodech informuje školu (telefonicky,
e-mailem, osobně ...)
ii) Po návratu žáka do školy neprodleně předloží žák třídnímu učiteli omluvenku v žákovské
knížce.
2) Ve výlučné pravomoci učitele je při vyučování rozhodovat:
a) o zasedacím pořádku ve třídě
b) náplni, metodách a formě výuky
c) uvolnění žáka během hodiny mimo učebnu (např. na WC...)
3) Žák má během výuky vypnutý mobil, uložený zpravidla v tašce, mobil nebude
v žádném případě užíván jako kalkulačka. V případě porušení tohoto pravidla má vyučující právo
mobil odebrat.
4) Žák nepřináší do školy žádné návykové látky a jiné nebezpečné předměty. V případě porušení
tohoto pravidla budou žákovi tyto věci odebrány.
5) Žák ve škole dodržuje pravidla slušného chování a vyjadřování (není přípustné vykřikování z oken,
vyhazování předmětů, nošení pokrývek hlavy a doplňků oblečení, které znemožňují identifikaci
žáka).
6) Při výuce je zakázáno pořizování jakéhokoliv audiovizuálního záznamu, o přestávkách pouze se
souhlasem dané osoby.
7) Při výuce v odborných pracovnách každý žák respektuje řád pracovny a specifické požadavky, se
kterými je seznámen.
8) Prostor na chodbě B1 je určen pro žáky 1. stupně, žáci 2. stupně jej využívají pouze k přesunu do
tělocvičen a zpět. Dívčí a chlapecké toalety v paviloně B1 jsou určeny pouze pro žáky 1. stupně.
9) Ve vstupním prostoru před šatnami se žáci mohou zdržovat před vyučováním a během polední
přestávky, ale ne v době ostatních přestávek.

V Letovicích 1.9.2009

Miloš Randula, ředitel školy

