
Základní škola Turnov – Mašov 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY 

1. Škola se otvírá v 6.45 hodin. 

2. Žáci se přezují do domácí obuvi, oděv a obuv si odloží v šatně a odcházejí do školní 

družiny, po 7.30 hodin do své třídy. 

3. Vyučování začíná v 7.45 hodin. 

4. Po příchodu do třídy se žák připraví na vyučování. Předměty nesouvisející s výukou 

žák do školy nenosí. 

5. Mobilní telefon musí mít při vyučování vypnutý zvuk. Pokud žák nutně potřebuje 

telefonovat, učiní tak pouze se souhlasem vyučujícího. Žák nesmí jeho 

prostřednictvím natáčet a fotit v době vyučování a pobytu ve ŠD. 

6. O všech přestávkách zůstávají žáci ve třídě, jestliže učitel neurčí jinak. Pokud je další 

vyučovací hodina v jiné třídě, přecházejí žáci před koncem přestávky s učitelem. 

7. Po skončení vyučování odcházejí žáci s vyučujícím do šaten a na oběd. Žáky 

přihlášené do školní družiny předává vyučující vychovatelce. 

8. Žákům není dovoleno otevírat okna a sedět na topení. 

9. Žák zachází šetrně s nábytkem a ostatním školním zařízením. V učebnách udržují 

pořádek, pečlivě se starají o učebnice a školní pomůcky. 

10. Žák zdraví všechny dospělé osoby v budově školy pozdravem „dobrý den“. Žák 

respektuje pokyny všech vyučujících, vychovatelek a ostatních zaměstnanců školy. 

11. Žák svědomitě plní pokyny učitelů, dává pozor při vyučování, nevyrušuje, připravuje 

se doma na vyučování a nosí do školy školní potřeby a pomůcky. 

12. Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov, jsou ohleduplní k mladším a slabším 

spolužákům. 

13. Je zakázáno ponižování, tělesné ubližování a další činnosti, které by vedly 

k ohrožování zdraví žáků. 

14. Při akcích mimo budovu školy se žák chová podle pravidel slušného chování. Chrání 

zdraví své a i zdraví jiných. 

15. Nepřítomnost žáka musí být omluvena do 48 hodin ústně nebo písemně zákonným 

zástupcem. 

16. Na jeden den uvolňuje žáka třídní učitel, na více dnů ředitel školy. 

17. Pokud je žákovi nevolno, ohlásí tuto skutečnost vyučujícímu. K lékaři nebo domů 

odchází pouze v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby. 

18. Žák se se svými problémy obrací na třídního učitele nebo na jiného pracovníka školy, 

k němuž má důvěru. 

19. Žák má ve škole právo na svobodu myšlení a náboženského vyznání. 

20. Žák je povinen znát školní řád. 

 

Platnost od 1.9.2016                                                   Mgr. Renata Šulcová, ředitelka školy 


