
Školní řád 

ZŠ a MŠ při Léčebně Dr. L. Filipa 
nám T.G.M. 482 /II 

290 01 Poděbrady              

Článek 1. - Účel školního řádu  

1. Účelem školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro vyučování a pro plné využití 
vyučovací doby tak, aby si žáci v průběhu vyučování mohli osvojit vědomosti, 
dovednosti a pracovní návyky dané typem školy, jakož i žádoucí morálně volní 

vlastnosti. 
2. Školní řád upravuje a obsahuje: 

 provoz a vnitřní režim školy ,  

 podrobnosti k výkonu práv a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a 
podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky ,  

 podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 
patologickými jevy a před projevy diskriminace , nepřátelství a násilí,  

 podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků ,  

 pravidla hodnocení výsledků žáků ,  
 kázeňská opatření ,  

 pravidla pro styk se zákonnými zástupci žáka  

Článek 2.  - Režim školy 

1. Po nástupu jsou děti zařazeny do tříd , je jim přidělena učebna , kde je umístěn rozvrh 
a jsou třídním učitelem seznámeni s režimem školy.  

Vyučovací doba : 

 1. hodina           :              8.15  - 9.00 

 2. hodina           :              9.00  - 9.45 

 3. hodina           :             10.05 - 10.50 

 4. hodina           :             10.50 - 11.35 

 5. hodina           :             11.35 - 12.20  

Pondělí odpoledne :         13.30 - 15.00  

1. V rámci dopoledního pětihodinového rozvrhu absolvují žáci hodinu tělesné výchovy  ( 
Tv ) a individuální léčebné procedury. 

2. Jde- li žák na léčebnou proceduru , balneo mimo stanovený čas uvedený rozvrhu , 

zaznamenají zdravotníci změnu do rozpisu procedur , který žáci nosí při sobě. 
3. Nezúčastňují - li se žáci Tv či LP stanovených rozvrhem, jsou povinni zůstat ve svém 

pokoji a připravovat se na výuku ( dohled sester ).  
4. Žáci 1., 2., 3. ročníku mají od 12.30 do 13.15. povinnou přípravu na vyučování  v MŠ 

na II. patře pod dohledem vychovatelek.  

5. Ostatní žáci mají přípravu na vyučování od 16.30 do 17.15 hodin v malé a velké 
jídelně.  



Článek 3. - Práva žáků  

1. Právo na vzdělávání a školské služby 
2. Právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání         
3. Právo na vyslovení a obhajobu svého názoru 

4. Právo být sám sebou , žít v souladu se svým přesvědčením 
5. Právo na respektování různých odlišností a schopností jednotlivých žáků 

6. Právo na slušné a důstojné jednání ze strany učitelů i spolužáků 
7. Právo požádat o další informace , právo říci, že něčemu nerozumí 
8. Právo na zdravé prostředí - větrané třídy , možnost relaxace 

9. Právo na smysluplný obsah učiva 
10. Právo na ochranu před zesměšňováním , ponižováním , šikanou 

11. Právo na ochranu před zasahováním do soukromí 
12. Právo na veselého a spokojeného učitele 
13. Právo podílet se na tvorbě školního řádu     

Článek 4. -   Povinnosti žáků  

1.  Svědomitě  a pilně se připravovat na vyučování, získat návyky sebevzdělávání 
2. Chovat se ukázněně a plnit pokyny učitelů i ostatních pracovníků léčebny. Domnívali 

se žák , že pokyn je v rozporu se školním řádem , je oprávněn podat stížnost řediteli 

školy. 
3. Podporovat úsilí pedagogických pracovníků o dobré výsledky vyučovacího procesu. 

4. Vystupovat tolerantně vůči příslušníkům jiných ras , náboženství , národů apod. 
5. Chovat se ohleduplně a slušně ke spolužákům ( zvláště mladším) , být příkladem 

v chování i kulturnosti vyjadřování, veškeré projevy šikanování ( týkající se jeho 

samého i spolužáků ) ohlásit vyučujícímu nebo třídnímu učiteli. 
6. Neohrožovat svým jednáním zdraví a bezpečnost vlastní i svých spolužáků , zejména 

při sportovních činnostech, věnovat zvýšenou pozornost dodržování zásad BOZP . 
7. Ve vztahu k pedagogickým pracovníkům a dalším zaměstnancům léčebny se chovat 

zdvořile , zřetelně a včas je zdravit. 

8. Respektovat pokyny , jimiž je zabezpečován nerušený chod školy. 
9. Během vyučování mít mobilní telefon vypnutý . 

    Žákům není dovoleno : 

1. Vyrušovat při vyučování , žvýkat v průběhu vyučování a zabývat se činností , jež 

nesouvisí s vyučováním. 
2. Kouřit při akcích organizovaných školou 
3. Nosit do školy věci a předměty , které by rozptylovaly pozornost žáků a jakož i 

předměty nebezpečné životu a škodící zdraví.  
4. Používat mobilní telefony při kulturních představeních organizovaných školou. 

5. Otevírat o přestávce okna a vyklánět se z nich. 
6. Napovídat spolužákům při zkoušení , opisovat při písemných zkouškách . 

Ve vyučovací části školního roku je žák povinen: 

1. Přicházet do školy vhodně , přiměřeně a slušně oblečen. 

2. Nosit na vyučování učebnice , pomůcky a školní potřeby podle rozvrhu hodin a 
pokynů vyučujících. 

3. Ve vyhrazených prostorách šatny se při příchodu a odchodu přezouvat. 

4. Na školních akcích ( exkurze , výlety, besedy ) je žák povinen se řídit pokyny 
pedagogického pracovníka , jež za žáky plně odpovídá , bez jeho souhlasu a vědomí se 

žák nesmí vzdálit od ostatních z určeného místa. 
5. Návštěva školy je povinná i v den před odchodem , žáci , kteří odcházejí jednotlivě se 



6. zapojují do výuky i v den odchodu. 
7. Respektovat změny v programu výuky 

Článek 5 - Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků  

Ochrana školního majetku  

1. Rozpis léčebných procedur a rozvrh školy umožňuje přesný časový pobyt žáka. 

2. Učitel zajišťuje dohled nad žáky při vyučování , po induviduáním odchodu ze třídy na 
léčebné procedury přebírá zodpovědnost zdravotní personál. 

3. Exkurze, návštěvy divadla, kina , vlastivědné vycházky konzultuje vedení školy 

se         zdravotníky. V případě potřeby není jen pedagogický dozor ale i zdravotní 
dohled. 

4. Konzumace alkoholu, kouření , ale i porušování dietního režimu je řešeno 
s metodikem  primární prevence . 

5. Svévolné poškození školního majetku a učebnic bude dáno k úhradě rodičům žáka, 

který škodu zavinil 

Článek 6 - Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání  

1. Během pobytu žáka jsou žáci klasifikování ( žákovská knížka, sešit, ). 
2. Na konci pobytu dostávají žáci osobní záznam , který obsahuje slovní hodnocení jejich 

chování během pobytu,individuální projevy žáka . Součástí je klasifikace všech 
předmětů, které se ve škole učily. 

Článek 7 - kázeňská opatření 

1. Třídní důtka - projednání se zákonnými zástupci žáka vrchní sestra , rodiče ( stálé 

vyrušování , pozdní příchody ,neplní si povinnosti ) 
2. Ředitelská důtka - udělena veřejně , dáno na vědomí zákonným zástupcům 

žáka,kmenové škole ( hrubé porušování školního řádu ( krádež, kouření ..) 

3. Vyloučení z léčebného pobytu ( šikana, hrubé chování ,...)  

Sociálně patologické jevy jsou zachyceny ped. pracovníky, zaměstnanci léčebny, dětmi 
umístěné v léčebně. Řeší je metodik primární prevence. 

Článek 8 - pravidla pro styk se zákonnými zástupci žáka  

1. Při nástupu dítěte do léčebny, kdy zákonný zástupce přinese vyplněný dotazník pro 

rodiče   a vyplněný dotazník pro třídního učitele z kmenové školy žáka.    
2. Na rodičovských schůzkách , které jsou dvakrát za pobyt dítěte v léčebně  

3. Individuálně po předchozí domluvě v mimo vyučovací době příslušného vyučujícího. 
4. Pro naléhavé případy a jednoduchá telefonická sdělení. 

 Závěrečná ustanovení 

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen 

zaměstnanec: ŘŠ , metodik prevence  

13.1. 2008 Poděbrady                                                                   Mgr. Iva Nováková 

                                                                                                     ------------------------- 

                                                                                    ředitelka školy 


