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Důležité požadavky na studenty ve školním roce 2018/2019,
aneb co je tak samozřejmé, že ani nemusí být ve školním řádu
1. Třídy:
a) Rolety – nestahujte rolety pod úroveň okenního parapetu, rolety mohou ovládat proškolení
studenti z každé skupiny jazyků. Neotevírejte okenní křídla do zatažené rolety!
b) Úklid – průběžný po každé hodině. Třiďte odpad – ve třídách jsou 2 koše, koš na
sešlapané PET láhve a koš na ostatní odpadky. Každá hodina by měla skončit 2 – 3
minuty před zvoněním s ohledem na úklid učebny.
c) Židle – poslední třída toho dne v učebně zvedá židle
d) Okna – horní okna se nikdy neotvírají, spodní okna zavírá služba při každém odchodu ze
třídy. Platí zákaz sedání na okenní parapety nebo do oken.
e) Nástěnky – za estetickou úroveň nástěnky zodpovídá kmenová třída
f) Poškozování vybavení tříd – (lavice, židle, nástěnky) pokud překročí únosnou mez, budou
žáci o velké přestávce vykázáni z učeben
g) Bíle tabule – používat vhodné fixy a vhodné mazací prostředky
h) Výměna žáků v učebně – vstup další třídy do učebny až po opuštění učebny posledním
žákem třídy vyučované
i) Vypínejte elektrické osvětlení
j) Nežvýkejte při hodině, použité žvýkačky nelepte na lavice a židle, neházejte je na podlahu
2. Šatny
a) Přezouvání – do tříd i do sportovních zařízení podle pokynů vyučujících TEV
b) Poškozené šatnové skříňky ihned ohlaste svému třídnímu, budou opraveny. Další opravy
budou hradit žáci v plném rozsahu
c) Šatny se budou zamykat v době 7.45 – 9.25 a 9.45 – 11.20 hod., kód zámku 6578,
důvodem jsou krádeže v suterénu a poškozování skříněk
d) Nenoste do školy drahé předměty, obuv a oblečení, nenechávejte cenné věci v šatnových
skříňkách ani v šatnách při TEV, cenné věci si noste s sebou
e) Každá šatnová skříňka má zepředu visací zámek, není popsaná, pomalovaná a polepená a
má připevněnou zadní desku
3. Chodby
a) Neničte tobogán na sezení na chodbách, nedávejte nohy na stolky ke konzumaci nápojů
b) Čaj a kávu pijte u automatu, nepřenášejte je po budově
c) Nerušte výuku hlukem na chodbě o volné hodině (zvláště v přízemí před hodinou TEV).
d) Chodba není stravovna. Je zakázáno do školy přinášet a na chodbě konzumovat hotová
jídla v termoboxech (např. z fastfoodu, bistra apod.), která mají nahradit žákovský oběd.
4. Cizí osoby v budově
a) Neprodleně informujte pracovníky školy o pohybu cizích osob ve škole.
b) Vstup do školy v pracovní době pro studenty umožněn na kartu či čip, nezvoňte na
personál.
5. Jídelna
Novým poskytovatelem stravování je Školní jídelna Český Brod ve Smetanově ulici. Pobyt ve
školní jídelně by měl být příjemný pro strávníky i pracovníky jídelny. Zdravte, chovejte se
slušně. Při cestě na oběd je zakázáno zkracovat si cestu průchodem přes areál ZŠaPrŠ.
6. Konzultační hodiny
Žák má právo na dobrovolné konzultace v konzultačních hodinách učitele nebo po dohodě
s vyučujícím, mimořádné na pozvání vyučujícího do 48 hodin.

7. Mobily
Mobil žáka musí být při hodině vypnut, mobil není kalkulačkou.
8. Zákazy
Zákaz kouření v areálu školy (tj. školní pozemek s budovou a přilehlé chodníky), zákaz
požívání alkoholu a návykových látek. (Zák. 65/2017Sb. o návykových látkách) Studenti se
zdrží v areálu školy nevhodného chování i jeho náznaků, kterým by mohli překročit
společenské normy a znejistit své spolužáky, učitele a veřejnost (projevy sexuální náklonnosti
si žáci vyřizují mimo areál školy). Použití otevřeného ohně je možné pouze v laboratořích za
dozoru pedagoga.
9. Povinnosti
Studenti dodržují pravidla bezpečnosti v areálu školy (např. nepolehávají na chodbách,
nesedají na radiátory topení, nevyklánějí se přes zábradlí, nešlapou na přívodní potrubí
radiátorů, nepřetěžují vodorovné ani svislé instalace).
10. Školní dvůr
Vstup žáků na školní dvůr v 9.25 – 9.45 hod je povolen po přezutí a podle počasí jenom
v letním období (= po zavedení tzv.letního času), vstup ze suterénu otvírá pedagogický dozor.
Pedagogický dozor může rozhodnout, že jsou důvody proč dvůr nezpřístupní. Pedagogický
dozor má v tomto případě absolutní rozhodovací pravomoc. Školní dvůr není kuřárna, slouží
k relaxaci.
11. Technické vybavení školy (počítače, dataprojektory, kopírky, projekční
plochy, aktivní reproboxy atd.)
Manipulace s tímto vybavením je povolena pouze proškoleným osobám. Nezcizujte části
přístrojů, nezasahujte do instalací, neničte síť. Pro využití WIFI připojení sítě požádejte o
instalační informace a nutný SW (Ř nebo správce sítě). Nezapomeňte, že existují i pravidla
využívání školní počítačové sítě, která např.zakazují vytváření tzv. „hotspotů“ z důvodu
elektromagnetického rušení. V těchto pravidlech je i spousta dalších užitečných rad a
doporučení, jejichž dodržování doporučujeme.
12. Zdravení
Zdravte všechny dospělé osoby ve škole. Pro oslovení platí základní slušnostní pravidla.
Oslovujte tedy označením funkce (např. paní profesorko), a když se po zaklepání dožadujete
někoho ze sborovny, zvolte formulaci … mohl(a) bych, prosím hovořit s paní profesorkou
XY. V žádném případě neformulujte,“… že chcete mluvit s paní XY…“. Je to dost neslušné
a mimo standardy chování, které ve škole uznáváme.
13. Žádosti
Žádost se podává na formátu A4 a očekáváme, že bude splňovat standard oficiální žádosti jak
po stránce obsahu, tak i grafické úpravy. Žádosti nezletilých podávají zákonní zástupci a žáci
se spolupodepisují.
Školní řád a pravidla hodnocení a klasifikace žáků jsou umístěny na webu školy v sekci
důležité dokumenty
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