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Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563
P R O V O Z N Í      Ř Á D
Č. j. ZŠMA/139/11/Pe
Účinnost od:  10. 2. 2011
Spisový znak:  A 5
Počet příloh: 0
Změny:  



I.	Údaje o zařízení
			
	adresa			Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563
	telefon			494 539 810
	fax, záznamník		494 539 811
	web			www.zsrychnov.cz			
	IČO			60884835
IZO			600097544
	zařazení do sítě škol	rozhodnutí č. j. V17/99
	ředitel – statutární orgán	Mgr. Luděk Petr
	zástupce statutár. orgánu	Mgr. Ivana V￭tkov￡Ivana Vítková
	typ školy		základní
	kapacita			ZŠ 772 žáků
				ŠD 100 žáků
	zájmová činnost     	* kroužek atletický, dopravní, keramický, logických her
	sportovní vyžití		* příprava žáků na sportovní soutěže
			     	* plavecké výcviky žáků 1. st.
			     	* lyžařský výchovně vzdělávací zájezd 7. tříd
			     	* 2x ročně sportovní dny
			     	* možnost využití tělocvičny školní družinou
			     	* bruslení na  ledové ploše
			     	* přístup žáků na školní hřiště – jen v doprovodu pedagoga
* účast žáků na školních, okresních a regionálních kolech sportovních        soutěží
			              * možnost tělovýchovných chvilek v průběhu vyučovacích hodin
			     
	 využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy:
* pronájem tělocvičen a školního hřiště organizacím i jiným zájmovým 
skupinám v rámci hospodářské činnosti školy
* pronájem učeben pro vzdělávací činnost organizacím v rámci hospodářské činnosti školy
* pronájem vysílačů v rámci hospodářské činnosti školy







Režim dne 

2.1.	Provoz školy

provoz týkající se aktivit určených žákům: 		* od 6.30 do 16.45 hod. 
	dojíždění žáků: maximální vzdálenost		* Týniště n.O., Opočno
		Druh dopravy:				* autobus, vlak
		čas prvního příjezdu žáků: 		* 7.20 hod.
		čas posledního odjezdu: 			* 16.15 hod.

Školní družina
	využití			 * 1.-4.třídy
	ranní družina		 * od 6.30 hod.
	odpolední družina	 * od 11:30 do 16:30 hod.
	pobyt venku		 * od 13:00 do 14:00 hod.
				 * vycházka a tělovýchovné aktivity v parku nebo na městském stadionu
začátek vyučování	 * povinné v 7:55 hod.
				 * nepovinné 7:00 hod.
ukončení vyučování	 * v 15.15 hod.
vyučovací hodina		 * délka trvání - 45 min.
				 * způsob výuky - tradiční
				 * počet hodin v jednom sledu	 1.-5.roč.   	5 vyuč.h.
								 6.-9.roč.   	6 vyuč.h.	
přestávky		 * zařazení v režimu	-dle rozvrhu hodin
				 * délka trvání	 malé		10 min.
						 velká		20 min. po 2. vyučovací hodině
						 polední		60 minut
				 * možnost pobytu venku o velké přestávce
				 * relaxační koutky v 1. a 2. podlaží na pavilonu
režim práce praktických činností včetně práce na pozemku: dle plánu práce na školní rok.
				* přestávka mezi dvouhodinou 10 min.
				* možnost očisty: umývárna se sprchou
* používání ochranných pracovních prostředků dle charakteru pracovní 
* činnosti

2.2	 Organizace vyučování 


•	Organizace školy je dána plánem práce na školní rok. 
•	S týdenním vyučovacím rozvrhem jsou seznámeni na začátku měsíce září příslušného školního roku, rodiče prostřednictvím žákovských knížek nebo deníčků žáků.  Rozvrh hodin a plán práce je zveřejněn na www.zsrychnov.cz.	
•	Volné dny, které vyhlašuje ředitel školy, oznamuje předem rodičům třídní učitel v žákovských knížkách nebo deníčcích žáků. Rovněž tak oznamují třídní učitelé jakoukoliv úpravu vyučovacích hodin během školního roku.
•	Budova školy se otvírá v 7.35 hod. Žáci vstupují do školy ukázněně, v šatně  se  přezují do vhodné obuvi. Žáci odkládají boty a oděvy do šatních skříněk. Je zakázáno ponechávat oděvy a boty mimo určené prostory.
•	Po příchodu do učebny se žáci připravují na vyučování. Začátek vyučování je v 7:55 hod. Nepovinné předměty, laboratorní práce a další akce mohou začínat v 7:00 hodin.
•	Po zvonění sedí všichni žáci v lavicích. Pokud nepřijde vyučující do 2 min. po zvonění, oznámí jeho nepřítomnost služba třídy v kanceláři statutárního zástupce nebo zástupce ředitele.
•	Hlavní přestávka začíná v 9.35 hod. a trvá 20 min, malé přestávky trvají 10 min.
•	Časové rozvržení vyučovacích hodin a přestávek mezi nimi:






	          dopolední		        odp. vyuč. na pavilonu	             odp. vyuč. na hl. budově

1. v. h. 	          7. 55 - 8. 40	       		 
2. v. h.             8. 50 - 9. 35				 
3. v. h.             9. 55 - 10. 40
4. v. h.           10. 50 - 11. 35
5. v. h.           11. 45 - 12. 30              
6. v. h.           12. 40 - 13. 25                          12. 35  -  13. 20
                                                                       13. 30  -  14. 15                          13. 35  -  14. 20
                                                                                                                          14. 30  -  15. 15


•	Přerušení výuky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 60 min

2.3  	Školní družina (ŠD)

•	Provoz ŠD je ráno od 6.30 do 7.45 hod. a po skončení vyučování do 16.30 hodin.
•	O přijímání žáků do rozhoduje ředitel školy.
•	Žáky ŠD předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování a je povinna informovat vychovatelku o jakékoliv změně v rozvrhu.
•	Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu. Pravidelný odchod ze ŠD probíhá na základě sjednané doby v zápisním lístku, který je trvale uložen u vychovatelky. Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejdéle do 16.30 hodin. V případě, že tak neučiní, vychovatelka zatelefonuje rodičům. Pokud si rodiče nevyzvednou dítě do 17.00 hodin, bude informována Policie ČR nebo sociální odbor MÚ.
•	Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost musí zákonný zástupce řádně omluvit. 
 •	Dříve lze uvolnit žáka jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis. Bez této žádosti nebude žák uvolněn. Na telefonické žádosti o uvolnění z docházky ve ŠD nebude vychovatelka reagovat.
•	Na celý školní rok lze na základě písemné žádosti uvolnit žáka na mimoškolní aktivity. Za cestu žáka do kroužků, popř. zpět do ŠD, nenese vychovatelka zodpovědnost. Do ŠD se žáci 1. přihlašují písemně. Přihlášku odevzdají vedoucí vychovatelce ŠD. Dítě je možně odhlásit kdykoliv během školního roku písemnou žádostí rodičů.
•	Žáci ŠD se řídí pravidly vnitřního řádu školy a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků.
•	Během pobytu ŠD venku jsou osobní věci žáků (aktovky, oblečení) uzamčeny v družině.
•	ŠD pravidelně využívá i jiné prostory školy. Za přechody žáků je vždy zodpovědná vychovatelka.
•	Po dohodě s vychovatelkou se mohou činnosti ŠD výjimečně zúčastnit i žáci, kteří nejsou přihlášeni k řádné docházce.
•	Zákonní zástupci žáků jsou seznámeni s řádem ŠD při zápisu do ŠD. S vychovatelkou řeší vzniklé problémy osobně nebo písemnou formou (využijí školní notýsek pro sdělení). Rodiče mohou ŠD kdykoliv navštívit, zapojit se s dítětem do činnosti a jsou zváni na významnější akce ŠD.
•	Do ŠD se zapisuje do 25 žáků na pravidelnou docházku. Účast žáků, kteří nejsou zapsáni v třídních knihách, se eviduje v docházkových sešitech.
 

III.	 Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

•	Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.
•	Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče žáka, který poškození způsobil.
•	Úhrada za učebnice: 
 Ztrátu  učebnice hradí žák vždy ve výši 100% aktuální ceny. Při poškození (roztrhání, popsání, nebo  poničení) zaplatí žák poplatek za znehodnocení ve výši 100 % aktuální ceny. Takováto učebnice se pak stane majetkem žáka.
•	Žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí.
•	Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a okolí. Služba odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě.

.


IV.	Zájmová činnost
Organizace zájmové činnosti

•	Zájmové kroužky zřizuje škola za účelem rozvoje zájmů a schopností žáků v době mimo vyučování. Zájmová činnost je provozována na základě zájmu a dobrovolnosti žáků. Činnost zájmových kroužků probíhá pouze v době školního vyučování (tzn. mimo prázdniny). Režim zájmových kroužků je upraven týdenním rozvrhem jednotlivých kroužků. S režimem kroužku, který žák navštěvuje, jsou seznámeni rodiče proti podpisu v žákovské knížce, v deníčku nebo na jiném průkazném tiskopisu. 
•	Za příchod a odchod žáků z kroužku do školy a ze školy odpovídá pedagog, který také vede odpovídající dokumentaci – deník kroužku. Činnost kroužku trvá maximálně do 16.45 hodin. 


V.	Vzájemná informovanost
Vzájemné informace školy a zákonných zástupců žáků o prospěchu, chování a zdravotním stavu žáků

•	Škola informuje všechny zákonné zástupce žáků na začátku školního roku (zpravidla v září) nebo na konci roku předchozího o organizaci vyučování, způsobu, mimoškolních aktivitách a provozu školní družiny prostřednictvím žákovských knížek nebo jinou vhodnou formou. 
•	Škola informuje všechny zákonné zástupce žáků na začátku školního roku o všech podstatných údajích o škole, jako je např. adresa školy, telefonní číslo školy, faxové číslo, e-mail. adresa školy, jména vedení školy a třídního učitele, výchovného poradce a protidrogového koordinátora  prostřednictvím žákovských knížek. 
•	Škola podává denně informace zákonným zástupcům prostřednictvím žákovských knížek o prospěchu a chování žáka či jiných velmi závažných sděleních týkajících se žáka. Zákonní zástupci žáka mohou denně žádat informace od třídního učitele nebo jiného pedagogického pracovníka o prospěchu, chování a důležitých záležitostech týkajících se žáka vždy před zahájením vyučování nebo po domluvě s těmito pedagogickými pracovníky v jinou dobu. Tyto informace nelze požadovat v době výuky.
•	Škola informuje nejméně každé čtvrtletí zákonné zástupce žáka o jeho prospěchu a chování, a to formou třídních schůzek nebo konzultačních hodin. V případě náhlého zhoršení prospěchu nebo chování žáka informuje učitel zákonné zástupce neprodleně. 
Škola informuje zákonné zástupce žáka o jeho prospěchu a chování za pololetí školního roku formou vysvědčení na předepsaných tiskopisech, případně výpisem z třídního výkazu. 
•	Zákonní zástupci žáků informují třídního učitele, vyučujícího nebo ředitele školy o každé změně zdravotního stavu žáka, která by mohla mít vliv na změnu chování, soustředěnost, únavu apod., a to neprodleně. 
•	Zákonní zástupci žáka omlouvají nepřítomnost žáka dle výše uvedených ustanovení řádu školy. 
•	Zákonný zástupce žáka neprodleně informuje třídního učitele o změně adresy bydliště, telefonického, popř. jiného kontaktu. 
•	Škola plní oznamovací povinnost o skutečnostech, které nasvědčují, že žáci vedou zahálčivý nebo nemravný život, zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, požívají alkohol nebo návykové látky, a další skutečnosti vyplývající dle zákona o sociálně právní ochraně dětí. 
•	Nejdůležitější informace lze získat na www.zsrychnov.cz	







VI.	Režim stravování včetně pitného režimu

	stravování		 * způsob zajištění oběda - společnost s. r. o. Školní jídelny Rychnov n.Kn.
 * doba podávání oběda   - od 11.30 - do 14.00 hod.
				
pitný režim	 * zajištění vlastní - pitnými fontánkami na každém podlaží
				 * druh nápojů - voda upravovaná filtry
				 * frekvence podávání -  kdykoliv


VII.	Podmínky pohybové výchovy

	počet a kapacita tělocvičny:dvě vlastní 	pavilon 220 m2
						hlavní budova 156 m2
					   	jedna pronajatá - hala SPŠS 450 m2 nebo hala Sokola RK
	vybavení tělocvičen:přenosné a zabudované gymnastické nářadí
				  	* koše na košíkovou a úchyty na volejbalovou síť
				  	* míče na volejbal, basketbal a fotbal
				  	* na hlavní budově doskočiště pro skok vysoký
	počet  a kapacita hřišť		* jedno školní u hlavní budovy 680 m2
				      	* městská krytá umělá ledová plocha
				     	* městský stadion využívaný všemi rychnovskými školami
	vybavení školního hřiště:		* koše na basketbal
				         	* kůly na dvě volejbalová hřiště
					* oplocení volejbalových kurtů
	hygienické zařízení          		* u tělocvičen umývárny se sprchami,
					* šatny s lavičkami a věšáky
* WC pro dívky a WC pro chlapce s pisoáry s fotobuňkou a klozety s toaletním papírem, s osušovači rukou a nádržky s tekutým mýdlem,
					* koše na odpadky, 
	zařazení hodin Tv		* dle rozvrhu tělocvičen podle rozvrhu hodin
* harmonogram hodin dle tématického plánu podle ŠVP
	počet hodin Tv			* povinná dle ŠVP
					* volitelný předmět zájmová Tv pro žáky a žákyně 2. stupně 
	výuka plavání			* 2. a 3. ročník - základní kurz	10 hodin
					* 4. a 5. ročník rozšiřující kurz	10 hodin
					 * vše v plavecké škole v Rychnově nad Kněžnou
	lyžařský výcvik		               * LVVZ 7. tříd -5 dní	
					* penzion Deštné v O. h., Jedlová
	tělovýchovné chvilky		* možnost zařazení ve vyučovacích hodinách - bez pomůcek
	sportovní dny			* 2x za školní rok září, červen
využití přestávek	* volný pohyb dětí o přestávkách v prostorách školy, při příznivém počasí pohyb po školním dvoře v hlavní budově o velké přestávce, na pavilonu na asfaltových plochách 
zařazování prvků otužování	* nepřetápění místností zajišťované automatickým regulováním dle norem
					* dostatečné větrání místností
					* vycházky ve ŠD
					* plavecké výcviky
					* výuka Tv na hřištích v podzimním, jarním a letním období	
	mimoškolní využití zařízení zaměřené na pohybovou aktivitu:
					* příprava žáků na sportovní soutěže
					* účast žáků ve sportovních kroužcích DDM v Rychnově
					* účast žáků ve sportovních oddílech rychnovských TJ
					* pronájem volných kapacit tělocvičen pro veřejnost


VIII.	Organizace polední přestávky

Řešení polední přestávky.
a/ Žáci navštěvující školní družinu jsou po celou dobu polední přestávky pod dozorem vychovatelky.
b/ Žáci, kterým zákonný zástupce podepíše prohlášení č. 1 o opuštění školy, opouštějí školu po poslední dopolední vyučovací hodině a vracejí se na odpolední vyučování.
c/ Žáci, kteří nebudou mít prohlášení dle bodu  9b/ se budou řídit tímto postupem:
- Vyčkají na vytvoření skupiny, která bude odvedena na oběd do školní jídelny.
- Ve stanovenou dobu budou odvedeni zpět do školy.
- Zbytek přestávky tráví pod dozorem.
- Po celou dobu polední přestávky se na ně vztahuje školní řád.
- Opuštění skupiny se posuzuje jako hrubé porušení školního řádu.


IX.	Odchod žáků na oběd do školní jídelny ve dnech dopoledního vyučování

a/ Žáci navštěvující školní družinu odcházejí do školní jídelny s doprovodem vychovatelky ŠD.
b/ Žáci, kterým zákonný zástupce podepíše prohlášení č. 2 o opuštění školy, opouštějí školu po poslední dopolední vyučovací hodině.
c/ Žáci, kteří nebudou mít prohlášení dle bodu  9b/ se budou řídit tímto postupem:
- Vyčkají na vytvoření skupiny, která bude odvedena na oběd do školní jídelny.
- Po dobu přechodu do ŠJ se na ně vztahuje školní řád.
- Opuštění skupiny se posuzuje jako hrubé porušení školního řádu.
-	Ze školní jídelny odcházejí žáci domů samostatně.


X.	Zajištění bezpečného přechodu z budov školy do školní jídelny a zpět
           
 Poučení pro žáky

1.	Žáci dodržují stanovenou trasu, která je vyznačená na vloženém plánu města. Tato trasa platí pro cestu do školní jídelny a zpět (obrázek viz příloha č. 1).
2.	V průběhu přesunu se žáci pohybují z budovy 563 pouze po chodníku, pokud je vybudován, nebo po levé straně vozovky. U SPŠS přecházejí do ŠJ pouze na určeném místě. Z budovy 1488 se přesouvají po levé straně komunikace. Pokud je součástí komunikace chodník, nesmí žák vstoupit do vozovky. 


X.	Podmínky pohybu žáků na pozemku školy

* na školní dvůr č. 563 vstupují žáci jen na pokyn vyučujícího
* parkování jízdních kol je na vlastní nebezpečí majitele.  ZŠ neručí za krádež nebo poškození.
* žáci se nedotýkají zaparkovaných automobilů
* chovají se ukázněně a neházejí žádnými předměty











Přílohy

-	příloha č. 1	Obrázek k bodu VIII.
-	příloha č. 2	Prohlášení č. 1
-	příloha č. 3	Prohlášení č. 2
-	příloha č. 4	Poučení pro žáky
-	příloha č. 5	Chování žáka ve školní družině
-	příloha č. 6	Omlouvání a uvolňování žáků
-	příloha č. 7	Prohlášení zákonného zástupce žáka
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V Rychnově n.Kn. dne 10. 2. 2011					------------------------------------
									Mgr. Luděk Petr											ředitel školy	
Příloha č. 1

Určená trasa přesunu do školní jídelny ( k bodu VIII. )
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Příloha č. 2
	
Prohlášení č.1

Souhlasím, aby můj syn (moje dcera)  ………………………...
žák (žákyně)   ………. třídy byl (byla) pro školní rok ………………. uvolněn ze školy po dobu polední přestávky. Po tuto dobu přejímám za výše uvedeného žáka (uvedenou žákyni) plnou odpovědnost.


V …………………………….. dne …………………

Jméno zákonného zástupce: …………………………

Podpis zákonného zástupce: …………………………

Poznámka: Prohlášení se zakládá do katalogového listu.


Příloha č. 3
	
Prohlášení č.2

Souhlasím, aby můj syn (moje dcera)  ………………………...
žák (žákyně)   ………. třídy byl (byla) pro školní rok ………………. uvolněn ze školy po skončení dopoledního vyučování ve dnech, kdy není odpolední vyučování. (tzn. nebude chodit do školní jídelny pod dohledem).

 
V …………………………….. dne …………………

Jméno zákonného zástupce: …………………………

Podpis zákonného zástupce: …………………………

Poznámka: Prohlášení se zakládá do katalogového listu.	

Příloha č. 4	
Poučení pro žáky

Pokyn pro žáky – základní normy chování ve škole

Žáci:
Dodržují pokyny učitelů i dalších zaměstnanců školy.
Zdraví nahlas učitele a jiné dospělé osoby v budově školy.
Udržují pořádek ve všech prostorách školy. 
Šetří a chrání majetek školy. Jsou si vědomi, že svévolné poškození majetku musí uhradit.
K návštěvám WC využívají přestávky. Během vyučování odcházejí na WC jen se svolením učitele.
Dodržují všechny směrnice, řády a poučení k ochraně zdraví a bezpečnosti.
Během přestávek se věnují jen takovým činnostem, při kterých neohrožují své zdraví, zdraví spolužáků ani majetek školy.
Řádně se starají o své věci. Vědí, že za věci zanechané mimo určené prostory (šatny, šatní skříňky, určený prostor při tělesné výchově) nenese škola žádnou odpovědnost.
Peníze, cenné věci a mobilní telefon nosí stále u sebe. Z uvedeného nosí do školy jen věci nezbytně nutné pro výuku.
Mají vypnuté mobilní telefony při vyučování. Platí zákaz používat elektronická záznamová zařízení bez povolení vyučujícího.
Platí zákaz žvýkání v době výuky. Použitá žvýkačka může být odložena pouze do košů na odpad.
Příloha č. 5  
Chování žáka ve školní družině

Pokyn pro žáky – Základní normy chování ve školní družině


Žáci:
Dbají pokynů vychovatelky a ostatních pracovníků školy.
Zdraví nahlas vychovatelky, učitele a jiné dospělé osoby v budově školy.
Dodržují všechny směrnice, řády a poučení k ochraně zdraví a bezpečnosti.
Řádně se starají o své věci. Vědí, že za věci zanechané mimo určené prostory (šatny nebo prostor určený vychovatelkou) nenese škola žádnou odpovědnost. Peníze a mob.telefon nosí stále u sebe.
V prostorách družiny udržují pořádek, nepoškozují vybavení školní družiny. V případě poškození nebo zničení bude požadována náhrada.
Jsou si vědomi, že špatné chování žáka ve ŠD sdělí vychovatelka písemně do žákovské knížky.
Jsou povinni hlásit vychovatelce odchod domů.
Žáci, kteří budou mít od rodičů písemné povolení k odchodu ze ŠD po obědě, budou pouštěni přímo ze školní jídelny.



Příloha č. 6
Omlouvání a uvolňování žáků
Výtah pro rodiče    Nepřítomnost žáka na vyučování a omlouvání nepřítomnosti

•	nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce /notýsku/ - a to i v případě, že již byl omluven jiným způsobem
•	při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně nebo telefonicky a sdělit mu příčinu absence žáka
•	lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky 


Omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování:   V souladu se školským zákonem (§ 50, odst. 1) je zákonný zástupce povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Dodatečný doklad je právně neúčinný a důsledkem je, že zameškané hodiny jsou považované za neomluvené. 

Způsob doložení nepřítomnosti žáka ve vyučování
 
a)	V žákovské knížce (omluvný list)
b)	Telefonicky třídnímu učiteli (přímá tel. čísla jsou vyvěšena na vývěskách v obou budovách). Tel. číslo třídního učitele bude uvedeno v žákovské knížce. V případě nedosažitelnosti třídního učitele je možné zanechat vzkaz: I. stupeň 494539 841 (i záznamník), II. stupeň 494 539 811  ( i záznamník).
c)	Písemně
	
•	Po opětovném nástupu do školy žák neprodleně (nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení absence) předloží omluvenku v žákovské knížce nebo notýsku třídnímu učiteli. Dodatečný doklad je právně neúčinný a důsledkem je, že zameškané hodiny jsou považované za neomluvené.
•	Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně vyučujícímu další hodiny. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole nebo předloží písemnou žádost o uvolnění s uvedením převzetí odpovědnosti. Jiný způsob uvolnění v průběhu vyučování je nepřípustný.
•	Třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelem školy požadovat omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem.
•	Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím.
•	Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.
•	Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.

	O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného poradce, který tyto údaje vyhodnocuje v rámci prevence a postihu záškoláctví.

Uvolnění žáka z vyučování.

•	Žáka uvolňuje:
	a)	z jedné vyučovací hodiny		příslušný vyučující
	b)	z jednoho dne vyučování		třídní učitel
	c)	ze dvou a více dnů vyučování	ředitel školy
•	podmínkou uvolnění na dobu dvou a více dnů je písemná žádost zákonného zástupce žáka, která se předává třídnímu učiteli k vyjádření. Třídní učitel neprodleně předá žádost řediteli školy. 






Příloha č. 7
Prohlášení zákonného zástupce žáka


Jméno a příjmení žáka:  ……………………………………………  Třída:  ……………………...


	Prohlašuji, že jsem se seznámil se stavem učebnic zapůjčených mému dítěti ze ZŠ Rychnov n.Kn., Masarykova 563.


Datum: ……………………………                             Podpis zák. zástupce:  ……………………………………..





Příloha č. 8

Souhlas zákonného zástupce žáka s možností umístění fotografií žáka na web školy, nebo do veřejných prostor
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Souhlas zákonného zástupce žáka s možností umístění fotografií žáka na web školy nebo do veřejných prostor


Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 
516 01  Rychnov nad Kněžnou




Souhlasím s možností  umístění fotografií nebo videozáznamů mého syna/dcery na www.zsrychnov.cz  nebo do veřejných prostor (nástěnky, vitrína, …), při prezentaci školy v médiích (tisk, televize…) nebo výstavách školy (MÚ RK, kino,…) a v propagačních a prezentačních materiálech školy.


Jméno žáka, třída: ………………………………………………………………………………

V……………………………dne: ………………..…………                                                    

                                                               …………………………………………………………
                                                                                   podpis zákonného zástupce
 


		

