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ŠKOLNÍ ŘÁD PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY
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1 ) Docházka dětí do přípravné třídy:
a) Děti obvykle přicházejí do přípravné třídy nejpozději 15min. před zahájením prvních
aktivit, jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.
b) Rodiče zajistí, aby jejich děti přicházely do školy včas, správně vybaveni, nebyli
infikování či nemocní.
c) Vstup do školy je předním hlavním vchodem, který je otevřený pro děti ranní školní
družiny od 6:00 hodin.
d) Oděv si děti odkládají v označené šatně. Šatna se po 8:00hod. zamyká, klíč si pak
můžou rodiče vyzvednout u třídní učitelky nebo vychovatelky ŠD. V šatně nezůstávají
žádné cennosti a peníze.
e) Rodiče děti odvedou do učebny přípravné třídy a předají dozoru ve třídě. Do té doby
je rodič plně zodpovědný za své dítě.
f) Za bezpečnost dětí v přípravné třídě odpovídají pedagogičtí pracovníci od doby
převzetí od jejich zákonného zástupce do doby předání dětí jejich zákonnému
zástupci, popř. pověřené osobě.
g) Nepřítomnost dítěte oznámí zákonní zástupci škole neprodleně, nejpozději však
do 72 hodin. V případě, že dítě bez řádné omluvy nenavštěvuje přípravnou třídu
14 dní, může ředitel školy po předchozím písemném upozornění rozhodnout
o ukončení docházky.
h) Po ukončení dopoledních aktivit jsou děti předány vychovatelce ŠD, s ní pak jdou
na oběd do školní jídelny.
i) Provoz školní družiny na naší škole je od 6:00 do 17:00 hodin.
j) Na odběr dotovaného jídla mají děti nárok ve dnech školního vyučování. Při náhlém
onemocnění dítěte si mohou rodiče v první den nemoci zaplacené jídlo odebrat
do vlastních nádob. Pak je nutné obědy odhlásit. U neodhlášených obědů od druhého
dne absence dítěte ve škole bude na konci měsíce dle evidence v docházkové knize,
doúčtován doplatek výrobních nákladů ve výši 26,-Kč na oběd, které musí uhradit
strávník.
k) V průběhu vyučování i mimo ně mohou zákonní zástupci dítěte a další osoby
vstupovat do budovy školy pouze hlavním vchodem přes vrátnici, kde sdělí své jméno
a příjmení a důvod vstupu.
2) Chování dětí ve škole a při činnostech organizovaných školou:
a) Dítě plní úkoly zadané učitelem. Při aktivitách neopouští bez dovolení svou třídu, řídí
se pokyny učitele.
b) Po dobu vzdělávání dítěte v přípravné třídě zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti
zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami
a nepoškozovaly ostatní majetek přípravné třídy i školy.

c) Rodiče hradí každé svévolné poškození či zničení majetku školy, ostatních dětí a
vyučujících.
d) Děti se po škole pohybují jen v doprovodu dospělé osoby.
e) Děti nosí do školy pouze věci potřebné k aktivitám. Škola nenese v případě ztráty
žádnou zodpovědnost.
f) Je přísně zakázáno propagovat ve škole jakoukoliv formou rasismus a další druhy
nesnášenlivosti.
g) Dítě se nevyjadřuje ve škole i mimo ni vulgárně, chová se slušně ke starším lidem.
Ve škole zdraví všechny dospělé osoby. Prohřešky ostatních je povinno hlásit svému
učiteli.
h) Při akcích pořádaných školou ale i ve svém volném čase se dítě chová slušně,
neporušuje zásady slušného chování.
i) Během dne může dítě opustit školu po vyzvednutí rodičem a oznámení třídnímu
učiteli.
j) Dítě chodí do školy řádně upravené a čisté.
k) V době přítomností ve škole má dítě zapovězeno svévolně otevírat okna v budově
školy.
3) Bezpečnost dětí:
a) Při zápisu do přípravné třídy rodiče na formuláři „Evidenční list“ oznámí své osobní
telefonní číslo i číslo do zaměstnání nebo udají osobu, na kterou se může učitelka
obrátit v případě náhlého onemocnění dítěte v průběhu provozu. Současně mají
povinnost ihned hlásit změny o telefonních číslech.
b) V případě školního úrazu je učitel povinen zajistit prvotní ošetření dítěte. Rodiče jsou
vyrozuměni bezodkladně. Školní úraz je definován jako úraz, který se stal dítěti při
výchovně vzdělávací činnosti v prostorách školy nebo při akcích konaných školou.
c) Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je ve škole:
- odpovídají za to, co mají děti v šatnách, učitelky nejsou povinny kontrolovat
obsah batůžků, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky apod.)
- rodiče plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci, které si dítě bere
s sebou do školy (mohou např. zapříčinit úraz dítěte)
d) Dítě má zakázáno manipulovat s elektrickými či plynovými rozvody, se spotřebiči či
jinými zdroji.
e) Učitel je povinen prokazatelně poučit děti před všemi akcemi probíhajícími mimo
školu (výlety, pobyty venku, plavecký výcvik apod.)
f) Dítě chrání své zdraví a je čistotné. Dítě nesmí přinášet do školy předměty ohrožující
zdraví osobních dětí a zdraví vlastní.
g) K zajištění osobní hygieny má v přípravné třídě papírový ručník, mýdlo a toaletní
papír.
h) Děti byly poučeny o povinnosti ohlásit jakékoliv projevy šikany.
4) Ochrana zdraví:
a) Do školy chodí děti pouze zdravé. Dítě se do kolektivu nepřijímá s léky nebo
nedoléčené, výjimkou je pravidelně užívaný lék, který neléčí akutní onemocnění.
Kašel, přetrvávající rýma, průjem, zvracení, červené spojivky oči a podobné příznaky
jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu! Škola nemá možnost organizačně ani
provozně zajistit izolaci nemocného dítěte od kolektivu, proto v případě zjištění
příznaku nemoci ihned informuje rodiče a požaduje vyzvednutí ze školy.

b) Rodiče jsou povinni informovat učitelku o jakýchkoli skutečnostech, které se týkají
zdravotního stavu dítěte a které se udály i mimo školu (mdloby, nevolnost, úraz…).
c) Vyskytne - li se v rodině nebo nejbližším okolí infekční onemocnění, ohlásí to
zákonný zástupce učitelkám. Po nemoci infekčního charakteru bude dítě přijato pouze
s písemným vyjádřením lékaře.
d) Při výskytu infekčního onemocnění ve škole (včetně pedikulózy - vši dětské) jsou
neprodleně informováni zákonní zástupci daného dítěte i ostatní zákonní zástupci. Při
výskytu vší učitelé nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili
pedikulózu na ostatní děti. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoli školy
a pedagogických pracovníků.
e) Rodiče jsou povinni vybavit děti pro pobyt v přípravné třídě i venku vhodným
oblečením umožňujícím volný a bezpečný pohyb dítěte a manipulaci s různým
materiálem (písek, modelína, voda, barvy atd.). Veškeré oblečení a obutí by mělo být
označené.
f) Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání. Dbají
na dodržování pitného režimu.
Závěrečná ustanovení :
Všichni zainteresovaní mají při pobytu v přípravné třídě práva a povinnosti vytýčené
tímto Školním řádem. Zejména rodiče a zaměstnanci školy by měli stanovená pravidla
dodržovat a pomoci tak dětem, aby vyrůstaly v prostředí plném pohody a porozumění, ale
s jasně stanovenými pravidly soužití.

Dítě má právo:
- aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu,
lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky
zranit)
- na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů,
pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho
mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat
lásku).
- být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji
identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval
ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti
a nadání, právo hrát si, právo na soukromí).
- být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat
rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na
svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem).
(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

Rodiče mají právo:
- na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
- po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě
- být informováni o aktuálním dění v přípravné třídě, které se týká dětí nebo rodičů
- konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s třídní učitelkou
- přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
- projevit jakékoli připomínky k provozu přípravné třídy, třídní učitelce

V Třinci dne 1. 9. 2016
Mgr. Darja Hoffmannová v.r.
ředitelka školy

