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Obecná ustanovení
Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární
orgán školy tuto směrnici. Přílohou směrnice je klasifikační řád.

A. Práva dítěte
(Podle Úmluvy o právech dítěte, již přijalo 20. 11. 1989 Valné shromáždění OSN)
1. Žák (žákyně – v dalším textu jsou pod termínem žák myšleny osoby obojího pohlaví) má
právo na svobodu projevu. Připomínky na adresu školy může vznést prostřednictvím rodičů
či prostřednictvím žákovské samosprávy.
2. Žák má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Za svoje názory nemůže být
postihován (tělesně ani duševně).
3. Žák má svobodu ve výběru kamarádů.
4. Žák má svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny.
5. Žák má právo, aby byl ze strany pedagogických pracovníků respektován soukromý život
jeho rodiny.
6. Žák má právo být chráněn před jakýmkoliv tělesným i duševním násilím, zneužíváním,
urážením a zanedbáváním.
7. Žák má právo na volný čas, přiměřený odpočinek, účast při hře či oddechové umělecké a
sportovní činnosti úměrné jeho věku.
8. Žák má právo na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.
9. Žák má právo na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor
musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti.
10. Žák má právo na poskytnutí pomoci v případě, že se octne v nesnázích nebo má nějaké
problémy.
11. Žák má právo na pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje
doplnit své znalosti.
12. Žák má právo na zvláštní péči v odůvodněných případech.
13. Žák má právo na život a práci ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivin ze
školního prostředí v rámci možností školy.
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B. Práva a povinnosti zákonných zástupců (dále ZZ)
1.
2.
3.
4.
5.

ZZ má právo na svobodnou volbu školy pro své dítě,
na informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole,
na informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
ZZ má právo nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy,
právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14
školského zákona,
6. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v
záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona.
7. U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy
a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných
podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského
poradenského zařízení.
8. Právo volit a být volen do školské rady.
9. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka.
10. Požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka.
11. Zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení.
12. Na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných
otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka.
13. Informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a
případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě, žák
nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně
znevýhodněn;
14. Nepřítomnost ve vyučování z důvodu nemoci jsou povinni zástupci žáka oznámit do 48
hodin písemně, e-mailem (zslanov@iol.cz nebo prostřednictvím internetových stránek školy
www.zslanov.cz, či po dohodě přímo na e-mail třídního učitele – třídní učitelky, dále jsou
pod termínem třídní učitel, učitel myšleny osoby obojího pohlaví) nebo telefonicky.
Písemnou omluvenku v omluvném listě v žákovské knížce nebo notýsku (1. a 2. třída)
přinese žák ihned po skončení absence. Omluvu podepisuje zákonný zástupce žáka. Při
podezření na bezdůvodné absence je škola povinna informovat Odbor sociální a právní
ochrany dětí. V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen výjimečně.
15. Škola může uvolnit žáka z vyučování na určitou dobu na žádost rodičů předem. Z jedné
vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na jeden den uvolňuje třídní učitel, na dobu
delší než jeden den ředitel školy. Pro uvolnění podávají rodiče v dostatečném předstihu
písemnou žádost. I tato nepřítomnost musí být však předem omluvena v omluvném listě v
žákovské knížce či notýsku a omluvenka předložena třídnímu učiteli ihned při návratu do
školy. Žáci mohou odejít ze školy během vyučování pouze v doprovodu zákonného zástupce
nebo dospělé osoby určené zákonným zástupcem. Zákonný zástupce je povinen tuto
skutečnost oznámit třídnímu učiteli nebo vyučujícímu.
16. Ve výjimečných případech a po projednání s ředitelkou školy, může třídní učitel vyžadovat
omlouvání nepřítomnosti žáka lékařem.

C. Povinnosti žáků
I. Režim školy
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1. Škola je otevřena pro vstup žáků od 07.30 do 07.45 hodin. První vyučovací hodina trvá
od 07.50 do 08.35 hod., druhá vyučovací hodina trvá od 08.45 do 09.30 hod. Třetí
vyučovací hodina probíhá od 09.45 do 10.30 hod. čtvrtá od 10.40 do 11.25 hod., pátá od
11.35 do 12.20 hod. Šestou hodinu máme od 12.30 do 13.15 hod., sedmá hodina trvá od
13.20 do 14.05 hod., osmá od 14.10 hod. do 14.55 hodin.
2. Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, opustí školu ihned po vyučování. Žáci, kteří
obědvají ve školní jídelně a nenavštěvují školní družinu, opustí jídelnu ihned po obědě.
3. Žáci, kteří mají odpolední vyučování, mohou vyčkat začátku odpoledního vyučování
v prostoru vestibulu u kuchyňky. Po jeho skončení školu neprodleně opustí. V okamžiku
opuštění prostorů školy za žáka přebírají zodpovědnost zákonní zástupci.
4. Provoz školní družiny je v pondělí a ve středu do 17.30 hodin, v úterý do 17.00 hodin, ve
čtvrtek a v pátek do 16.20 hodin. Žáci odcházejí ze školní družiny s rodiči či jinými zástupci
rodičů, nebo na základě písemného sdělení o odchodu žáka (sdělení může mít trvalou
platnost). Na telefonická sdělení ohledně odchodu žáků se nebere zřetel.
II. Zásady chování žáků ve škole a při činnostech mimo školu
1. Žáci se chovají ve škole slušně a zdvořile k dospělým a ostatním žákům školy. Nikoho
neohrožují a neponižují fyzicky ani slovně. Zvláště hrubé slovní nebo fyzické útoky žáka
vůči pracovníkům školy nebo jiným žákům se vždy považují za závažné porušení školního
řádu.
2. Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Na vyučovací hodiny přichází včas,
aby si stačil připravit potřebné pomůcky před jejich začátkem. Přesun do jiné učebny
provádějí žáci s učitelem, pouze na hodinu tělesné výchovy čekají žáci ve vestibulu u
kuchyňky nad schodištěm k tělocvičně. Nevstupují pod schody ani na bezbariérový přístup.
3. Žáci zdraví ve škole všechny dospělé osoby pozdravem „Dobrý den“ .
4. Poškodí-li žák úmyslně nebo z nedbalosti školní majetek, majetek spolužáků, učitelů či
jiných osob, jsou zákonní zástupci tohoto žáka povinni škodu nahradit. Žák nosí učebnice a
žákovskou knížku řádně zabalené. Psaní po lavici a do učebnic se posuzuje jako úmyslné
poškozování školního majetku. Žákům je zakázáno manipulovat se žaluziemi i okny bez
svolení vyučujícího.
5. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění
svých věcí - uzamykání šaten. Ztráty z neuzamčených místností pojišťovna nehradí. Žákům
není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy bez dozoru učitele.
6. Při zájmové činnosti se žáci scházejí 5 - 10 minut před zahájením činnosti před školní
budovou a vyčkají příchodu vedoucího kroužku. Pouze s ním odcházejí do školní budovy.
Vedoucí kroužku nad nimi vykonává dozor po celou dobu pobytu ve škole a dohlíží na ně až
do odchodu z budovy.
7. Po poslední hodině odvádí učitel žáky do šaten. Žáky, kteří se stravují ve školní jídelně,
doprovází poté na oběd. Zde předává žáky zapsané do školní družiny vychovatelce (s
výjimkou 1. třídy). Pokud třída 1. stupně odchází do jídelny po 5. vyučovací hodině, vede
učitel děti do školní družiny. Dozírající učitel čeká v jídelně do odchodu posledního žáka
třídy. Žáci, kteří nechodí do školní družiny, odchází ze školní jídelny sami.
8. Do školy nosí žáci pouze věci potřebné k výuce, cenné věci se nedoporučuje s sebou nosit.
Za cenné věci nesouvisející s výukou škola neručí.
9. Mobilní telefony, MP3 přehrávače a jiná multimediální zařízení musí být během vyučovací
hodiny vypnuta a uložena v tašce. Po celou dobu vyučování včetně přestávek je žákům
zakázáno někoho nahrávat nebo snímat. Při porušení tohoto bodu odebere vyučující žákovi
zařízení, uloží ho na určeném místě a vydá zákonnému zástupci.
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10. Hodinky, šperky, apod. mají neustále u sebe, pokud je musí odložit, např. v hodině tělesné
výchovy, svěřují je do úschovy vyučujícímu.
11. Nalezené věci předá nálezce ihned do kanceláře školy.
12. Dojíždění na kolech a koloběžkách je povoleno žákům starším deseti let – odpovědnost
nesou zákonní zástupci. Po příjezdu ke škole se kolo (koloběžka) ukládá do stojanu a
uzamkne. Vybavení kola (koloběžky) i žáka musí odpovídat platné vyhlášce o silničním
provozu. Jízda na kole a koloběžce je dovolena pouze s nasazenou ochrannou přílbou.
Zakazuje se vypůjčovat si kola a koloběžky od spolužáků, používat je v době vyučování či s
nimi manipulovat.
13. Žákům je zakázáno otvírat vchodové dveře osobám, které nejsou ve škole zaměstnány.
III. Chování ve školní jídelně
1. Do jídelny odcházejí žáci společně pod vedením učitele ihned po ukončení vyučování, žáci
s jízdním kolem nebo koloběžkou se zařadí na konec a kolo vedou.
2. Školní tašky si ukládají v prostoru před jídelnou do police. Oděv odkládají v jídelně na
věšák. Peníze a cenné předměty se nesmí ponechávat v odloženém oděvu či tašce.
3. V jídelně se žáci staví ukázněně do zástupu podle pokynů dozírajícího učitele.
4. Žáci šetří zařízení a vybavení jídelny, hradí svévolně způsobené škody.
5. Z jídelny se neodnáší žádné jídlo, žáci vše snědí v jídelně.
6. Žáci se řídí pokyny vyučujících i personálu školní kuchyně. Neukázněný žák může být
potrestán zařazením na jiné místo fronty čekajících žáků, za opakované přestupky
závažnějšího rázu či nekulturní chování může být žák vyloučen ze školního stravování.
7. Po obědě odejdou žáci bez otálení z jídelny. Jakékoliv zdržování se v areálu školní jídelny je
zakázáno.
IV. Žákovské služby
1. Třídní učitelé určují žákovské služby na určité období a pro určité činnosti zavedené podle
zvyklostí třídy a třídního učitele. Služba zejména hlásí třídnímu učiteli závady na vybavení
třídy, hlásí v kanceláři školy, jestliže se vyučující nedostaví do hodiny, zhasíná elektrické
osvětlení na pokyn vyučujícího nebo po úplném konci vyučování v dané místnosti, v šatně
dbá na pořádek, zajišťuje uzamčení šaten po celou dobu pobytu žáků ve škole. Po prvním
zvonění v 7.45 hod. uzamyká šatnu a odchází do třídy. Služba taktéž šatnu uzamkne po
skončení vyučování a odchodu posledního spolužáka.

V. Žákovský parlament
2. Žáci si volí své zástupce do žákovského parlamentu. Ten je sestaven ze čtrnácti zástupců,
vždy po dvou z každé třídy s výjimkou 1. a 2. třídy.
3. Žákovský parlament se schází za přítomnosti ředitele školy a zástupce z řad pedagogů.
Kterýkoliv ze zástupců žákovského parlamentu může kdykoliv vznášet připomínky
vztahující se ke škole, školní družině, školní jídelně a obci. Jeho partnery pro jednání jsou
ředitel školy a koordinátoři (zvolení učitelé).
4. Člen parlamentu informuje o výsledcích jednání zástupců žákovského parlamentu spolužáky
ve své třídě nebo žáky, kteří jejich prostřednictvím vznášejí připomínky k partnerům
uvedeným v odstavci 2.
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VI. Hygiena a bezpečnost práce
1. Žáci jsou povinni přezouvat se. Pečlivě dbají na hygienu zejména před jídlem a po použití
toalety.
2. Všichni pracovníci školy a žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak , aby
neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.
3. Žáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni, kovové aplikace nesmí poškozovat zařízení
školy.
4. Každý úraz, poranění či nehodu, k nimž dojde během vyučování ve třídě, školní dílně,
cvičné kuchyni a odborné pracovně na chodbě nebo na hřišti, jsou žáci povinni hlásit ihned
svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících. Také úrazy, ke kterým došlo při
společné činnosti žáků mimo školu, je třeba bez odkladu hlásit učiteli. Těžké úrazy žáků a
pracovníků na LVK, školních výletech, mimoškolních akcích apod. je třeba hlásit škole.
Každý úraz je nutno zapsat do knihy úrazů, která je uložena ve sborovně budovy A.
5. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči bez dozoru učitele.
6. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí
pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před těmito akcemi
doprovázející učitel žáky zvlášť a prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy
tříd, lyžařské kurzy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou
žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu
řádu těchto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.
7. Při vyučovacích hodinách v tělocvičně, dílnách, na pozemcích a v odborných učebnách
zachovávají žáci bezpečnostní předpisy dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující
daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního
roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel
záznam do přehledu v třídní knize.
8. V celém areálu školy platí přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových
látek. Vstup do školy osobám pod vlivem návykových látek je zakázán.
9. Doporučuje se neponechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně ve stolech, ve
skříních jak ve třídě, tak v kabinetech, a nenechávat je ve škole přes noc.
10. Šatny s odloženými svršky žáků musí být neustále uzamčeny. Třídní učitelé určí služby žáků
tak, aby bylo možno toto opatření dodržovat i během dělených a odpoledních vyučovacích
hodin žáků. Uzamčení všech šaten kontroluje v 7.50 hod. pan školník.

D. Práva a povinnosti pracovníků školy
1. Pro pedagogické pracovníky a provozní pracovníky jsou závazné pokyny dané pracovním
řádem, zákoníkem práce, organizačním řádem školy, předpisy a zákony platnými pro oblast
školství, zejména zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším,
odborným a jiném vzdělávaní, zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o
změně některých zákonů včetně jejich prováděcích vyhlášek. Všichni pracovníci plní úkoly
dané plánem práce školy pro školní rok a úkoly dané měsíčním plánem práce.
2. Věnují individuální péči dětem z málo podnětného rodinného prostředí a dětem se
zdravotními problémy. Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v
pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru a na sdělení
rodičů o dítěti. Třídní učitelé průběžně seznamují ostatní pedagogy s novými skutečnostmi
zjištěnými u žáka (problémy s chováním, prospěchem, zdravotními a rodinnými problémy).
Všichni vyučující zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo
souvisejí s výchovou a vzděláváním.
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3. Pravidelně a soustavně informují zástupce žáka o prospěchu žáka prostřednictvím žákovské
knížky a konzultací, sdělují jim všechny závažné známky zápisem do žákovské knížky.
Informují je o každém mimořádném zhoršení prospěchu či chování žáka.
4. Dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy.
5. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných
průtahů zákonné zástupce postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému
vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby.
6. Do školy přicházejí učitelé a vychovatelé nejméně 20 minut před zahájením vyučovací
povinnosti nebo výchovné činnosti. Neplánovaný pozdní příchod omluví pracovník ihned
vedení školy, plánovaný pozdní příchod nahlásí předem řediteli.
7. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz
ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané
formuláře a předají je řediteli školy.
8. Po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují učitelé pořádek ve třídě, uzavření oken
a vodovodního kohoutku a odvádějí žáky do šatny. Ze třídy odcházejí poslední. Třídní knihu
na II. stupni odnášejí na určené místo. Při odchodu ze školy po skončení pracovní doby
vyučující zkontrolují uzavření oken ve svých kabinetech.
9. Odchod se žáky na plánovanou akci mimo školu hlásí předem vedení školy, aby mohlo být
zajištěno suplování či výměna hodin.
10. V celém areálu školy je zakázáno kouřit.
11. Organizační, administrativní záležitosti stejně jako návštěvy rodičů žáků si vyučující
vyřizují v době mimo vyučovací povinnost a plánovaných porad a schůzí.
12. Všichni zaměstnanci kontrolují vykonávání všech ustanovení školního řádu. Lze využívat
pomoci žáků. O závadách a vážných přestupcích informují třídního učitele, případně vedení
školy.
13. V případě onemocnění je učitel povinen oznámit svou nepřítomnost nejpozději 20 minut
před zahájením vyučování řediteli. Pokud mu to umožňuje zdravotní stav, předá přípravy či
jiné pokyny k výuce suplujícím. Též oznámí, kdy jde na kontrolu a posléze, který den
nastoupí do školy. Při předvídané absenci předloží učitel plány učiva pro potřebu
zastupujícího.
14. Všichni učitelé, kteří budou vyučovat v odborných učebnách, ručí za to, že žáci opustí
učebnu v naprostém pořádku. Bez pokynu vyučujícího nesmí žáci vcházet do učeben.
15. Učitelé I. stupně úzce spolupracují s vychovatelkami školní družiny.
16. Všechny problémy týkající se kázně je třeba řešit ihned s třídním učitelem, výchovným
poradcem či školním metodikem prevence.
17. Všechny pracovníky školy uvolňuje za jakýmkoliv účelem ředitel školy. Zastoupení zařizují
ředitel školy a vedoucí pracovníci.
18. Jízdní kola si učitelé mohou ukládat do skladu za školou. Při odchodu sklad vždy uzamknou.
19. Je zakázáno v době vyučování posílat žáky mimo budovu školy k vyřizování soukromých i
služebních záležitostí učitelů, není dovoleno pouštět žáky samotné k lékaři (pokud o to
výslovně a písemně nepožádají rodiče prostřednictvím žákovské knížky). Škola odpovídá za
žáky v době dané rozvrhem výuky žáka včetně nepovinných předmětů, přestávek a
stravování.
20. Pracovník má nárok na volno s náhradou mzdy k vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém
zařízení na nezbytně dlouhou dobu, pokud jej nebylo možno provést mimo pracovní dobu.
O návštěvě zdravotnického zařízení předloží vedení školy potvrzenou propustku či doklad
potvrzený lékařem, který bude obsahovat datum, čas, razítko a podpis lékaře.
21. Vyučující je povinen seznámit se s rozpisem dozorů a místem, kde bude dozor nad žáky
vykonávat.
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22. Za řádný výkon dozoru při zajištění bezpečnosti žáků, jejich chování apod. se považuje
fyzická přítomnost vyučujícího v úseku, který mu byl rozpisem určen, a postupné
procházení učeben a přilehlých volně přístupných míst. Během dozoru nesmí vyučující
vykonávat žádné jiné činnosti (oprava sešitů, četba knih, apod.). Pokud nemůže vyučující z
jakýchkoli důvodů dozor vykonávat, je povinen tuto skutečnost předem oznámit
příslušnému řediteli.
23. Učitel pověřený dozorem ve školní jídelně dbá na pořádek i v šatně jídelny. Zamezí
předbíhání ve frontě u výdeje. Pokud zjistí případné nedostatky (např. mokrá podlaha),
upozorní příslušnou pracovnici kuchyně. Koncem dozoru rozumíme odchod posledního
žáka svěřené třídy z budovy jídelny nebo předání žáků vychovatelkám ŠD.

E. Třídní učitelé
1. Vedou řádně a pečlivě pedagogickou dokumentaci určenou předpisy a vedením školy.
2. Věnují pozornost zdravotnímu stavu žáků a vlivu rodinného prostředí na prospěch a chování
žáků. O závažných skutečnostech či změnách informují ostatní vyučující, zejména o
závěrech lékařských vyšetření a nálezů z PPP.
3. Přesně evidují a kontrolují absenci žáků. Vyžadují omluvu nepřítomnosti do 48 hodin. Od
žáků po nepřítomnosti vyžadují písemnou omluvenku v žákovské knížce či notýsku ihned
po návratu do školy.
4. Pravidelně informují rodiče o prospěchu a chování žáků prostřednictvím notýsků a
žákovských knížek, při třídních schůzkách a osobních schůzkách s rodiči. Souhrnné
hodnocení píší dle potřeby do žákovských knížek tak, aby byla zajištěna informovanost
rodičů o prospěchu a chování žáků podle požadavků klasifikačního řádu. Sledují, zda rodiče
kontrolují zápisy v žákovských knížkách.
5. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: telefonní
čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu, zdravotní pojišťovnu, jméno třídního učitele,
informace o změněném zdravotním stavu a další náležitosti.
6. Stanovují žákovské služby ve třídách, služby zapisují do třídní knihy. Hodnotí výsledky
jejich práce a výsledky celé třídy na třídnických hodinách, které si za tímto účelem svolávají
v termínech podle potřeb třídy a nutnosti řešit okamžité situace. Stručnou náplň třídnické
hodiny zapíší do poznámek v třídní knize.
7. Dbají o estetický vzhled učebny, poškození a závady hlásí panu školníkovi. Usilují o
konkrétní postihy a finanční náhradu u záměrně způsobených škod.

Projednáno pedagogickou radou dne: 27. 08. 2012

Tento školní řád nabývá účinnosti dnem 01. 09. 2012
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