Základní škola Ruda nad Moravou – Školní řád

Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk
Sportovní 300, Ruda nad Moravou 789 63

ŠKOLNÍ ŘÁD
I. Organizace vyučování a dalších činností, konaných ve škole
1. Škola je pro žáky, kteří dojíždějí na kole nebo docházejí pěšky, otevřena od 7.30 h. Žáci
dojíždějící vlakem nebo autobusem mohou vstupovat do školní budovy ihned po příchodu ke
škole a do 7.30 čekají ve vstupní hale. Výjimky stanovuje vedení školy.
2. Pro vstup do školní družiny je škola otevřena od 6.30 do 7.15 hodin.
3. Žáci dojíždějící autobusem ze Lhoty a Hostic odejdou do budovy školy ihned po příjezdu
autobusu. Do 7.30 setrvají ve vyhrazeném prostoru, nebo se mohou věnovat aktivitám, které
jsou pro tuto dobu povoleny a organizovány.
4. Po příchodu do školy se žáci přezují a odloží si v šatně. V době po 7.30 odcházejí do učebny,
kde budou mít první vyučovací hodinu.
5. Žáci dojíždějící na kole musí kolo zamknout.
6. Žáci mohou před vyučováním navštěvovat školní klub a počítačovou učebnu. Tito žáci mohou
vstupovat do školní budovy dle pokynů zodpovědných pedagogických pracovníků, nejpozději
však v 7. 15 hodin.
7. I. stupeň - po prvním zvonění v 7.50 jsou žáci ve třídě a připravují se na vyučování. Po
druhém zvonění v 7.55 vyčkají příchodu vyučujícího.
8. II. stupeň - po druhém zvonění v 7.55 jsou žáci ve třídě a připravují se na vyučování. V 8.00
vyčkají příchodu vyučujícího.
9. Časový rozvrh vyučovacích hodin a přestávek:
1 až 6 vyučovacích hodin bez přestávky
I. stupeň
1. hodina
7.55 - 8.40
II. stupeň
1. hodina
8.00 - 8.45
2. hodina 8.55 - 9.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30

1 až 7 vyučovacích hodin s přestávkou po 5. vyučovací hodině
I. stupeň
1. hodina
7.55 - 8.40
II. stupeň
1. hodina
8.00 - 8.45
2. hodina 8.55 - 9.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
Přestávka po páté vyučovací hodině: 12.35 – 13.25
6. hodina 13.25 - 14.10
7. hodina 14.20 - 15.05

1 až 6 vyučovacích hodin s přestávkou po 4. vyučovací hodině
I. stupeň
1. hodina
7.55 - 8.40
II. stupeň
1. hodina
8.00 - 8.45
2. hodina 8.55 - 9.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
Přestávka po čtvrté vyučovací hodině:
5. hodina 12.20 - 13.05
6. hodina 13.15 - 14.00

11.40 – 12.20
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1 až 6 vyučovacích hodin s přestávkou po 5. vyučovací hodině
I. stupeň
1. hodina
7.55 - 8.40
II. stupeň
1. hodina
8.00 - 8.45
2. hodina 8.55 - 9.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
Přestávka po páté vyučovací hodině:
6. hodina 13.15 - 14.00

12.35 – 13.15

10. Škola zapůjčuje nebo pronajímá prostory pro schůzky činnost zájmových kroužků a
zájmových organizací.
11. Provoz školní družiny a školního klubu probíhá dle jejich řádu.
12. Vyučování v odborných pracovnách, dílně, na pozemku a v tělocvičně se řídí jejich řády.
13. Zvonění na začátku vyučovací hodiny je signálem pro zahájení výuky. Zvonění na konci
hodiny je signálem pro učitele, žákům končí hodina až jeho pokynem.
14. O malých přestávkách se žáci zdržují ukázněně ve třídě, neběhají, nenaklánějí se z oken.
Zbytečně se nezdržují na chodbě nebo WC, kde dbají na udržování čistoty.
15. O přestávce od 9.40 mohou žáci vyjít na chodby ve svém patře a mohou využít tělovýchovná
nářadí instalovaná na chodbách.
16. S okny a okenními žaluziemi mohou žáci manipulovat pouze na pokyn zaměstnance školy.
17. Během celého vyučování žáci nesmějí bez dovolení opustit školní budovu.
18. Po skončení vyučování (schůzky zájmového kroužku nebo činnosti jiné organizace) žáci
ukázněně opustí budovu školy. Všechny své věci si berou s sebou - kromě těch, které
nechávají trvale ve škole (např. přezůvky). Do budovy školy se již nevracejí.
19. Žáci 4. - 9. tříd (nejsou-li zařazeni do školní družiny) mohou navštěvovat školní klub. Čekajíli žáci ve škole na autobus nebo vlak, mohou být zařazeni do školní družiny nebo školního
klubu na žádost zákonného zástupce.
20. Žáci jsou povinni chránit majetek školy (učebnice, pomůcky i zařízení) a zacházet s ním tak,
aby nedošlo k jeho poškození či ztrátě. Pokud žák poškodí nebo ztratí jakoukoliv věc, která
patří škole, spolužákovi nebo je jeho vlastní, ztrátu či poškození ihned oznámí svému třídnímu
učiteli nebo kterémukoliv vyučujícímu.

II. Práva žáků
1. Žák má právo na vzdělání podle školního učebního plánu a na rozvoj osobnosti podle míry
nadání, rozumových a fyzických schopností.
2. Žák má právo na svobodu myšlení, projevu a náboženství. Za svoje názory nemůže být
postihován – pokud nejde o projev diskriminace, šikany, rasismu, xenofobie a netolerance
vůči odlišnosti. Své připomínky může vznést sám nebo prostřednictvím rodičů.
3. Žák má právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před projevy šikany, rasismu,
xenofobie a netolerance vůči odlišnosti.
4. Žák má právo na ochranu před jakýmkoliv tělesným i duševním násilím, zneužíváním,
urážením a zanedbáváním.
5. Žák má právo na ochranu před všemi návykovými látkami a dalšími sociálně-patologickými
jevy, které ohrožují jeho duševní a tělesný vývoj.
6. Žák má právo na informace týkající se klasifikace v jednotlivých předmětech. V případě, že
žák má problémy se zvládnutím učiva, může požádat o přiměřenou pomoc vyučujícího.
7. Žák má právo na zvláštní péči v případech onemocnění, zdravotního postižení i v případě
mimořádných schopností a talentu v rámci možností školy.
8. Žák má právo na život ve zdravém a bezpečném životním prostředí.
9. Žák má právo požádat o pomoc či radu třídního učitele nebo ostatní pedagogické pracovníky,
jestliže se cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod.
10. Žák má právo na odpočinek a oddechové činnosti odpovídající jeho věku. V souvislosti s tím
má také právo účastnit se zájmových aktivit organizovaných školou, splňuje-li stanovené
předpoklady a je-li to v kapacitních možnostech školy.
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11. Žák má právo účastnit se práce samosprávného orgánu žáků (žákovské samosprávy), volit a
být do něho volen.

III. Povinnosti žáků
1. Žák dodržuje zásady slušného chování, chová se ukázněně, dbá na pořádek ve všech
prostorách a v areálu školy. Nepoškozuje majetek školy a spolužáků. Za škodu na majetku
školy, kterou žák způsobí úmyslně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada.
2. Žák dodržuje školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými
byl seznámen. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na
chodbě nebo hřišti jsou žáci povinni hlásit ihned svému vyučujícímu nebo třídnímu učiteli,
případně kterémukoliv pedagogovi nebo v kanceláři školy.
3. Žák plní pokyny pedagogických pracovníků školy, popř. dalších zaměstnanců školy, vydané v
souladu s právními předpisy a školním řádem.
4. Žák se vzorně stará o učebnice a školní potřeby, jejich poškození nebo ztrátu hlásí
vyučujícímu. Učebnice, školní potřeby a pomůcky používá jen k účelu, ke kterému jsou
určeny.
5. Žák chodí do školy čistě a vhodně oblečen a upraven.
6. Žák vyjadřuje své mínění a názory slušným způsobem.
7. Žák je povinen chodit do školy tak, aby byl na svém místě alespoň 5 minut před začátkem
první vyučovací hodiny – pokud nemá zpoždění používaný veřejný dopravní prostředek.
8. Všichni žáci jsou povinni se po vstupu do školy přezout v prostoru šaten.
9. Žák je povinen dodržovat vyučovací dobu a rozvržení přestávek.
10. V učebně i v odborných pracovnách má žák určené místo, za které zodpovídá a které má
přiděleno třídním učitelem. Přesednout si smí jen se svolením učitele.
11. Žák odchází na vyučování předmětů mimo kmenovou třídu dle pokynů vyučujícího
příslušného předmětu nebo třídního učitele.
12. Před každou vyučovací hodinou je žák povinen si připravit potřebné pomůcky a se
zazvoněním vyčkává na svém místě příchod učitele. Pokud žák nějaké pomůcky či úkol
zapomene, na začátku hodiny se učiteli omluví.
13. Při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy žáci pozdraví tím, že vstanou. Stejným
způsobem žáci pozdraví, když dotyčný ze třídy odchází. Všechny dospělé osoby žáci zdraví ve
všech prostorách a v areálu školy.
14. Při vyučování žák dodržuje pokyny vyučujícího, neruší průběh hodiny ani ostatní spolužáky.
Chce-li se žák na něco zeptat nebo chce-li odpovědět na položenou otázku, přihlásí se a
odpovídá jen tehdy, je-li k tomu vyzván.
15. Během vyučovací hodiny může žák používat pouze pomůcky určené vyučujícím.
16. Má-li žák u sebe zařízení umožňující zvukový nebo i obrazový záznam, musí ho mít v době
vyučovacích hodin vypnuto.
17. Žák zachází s informačními technologiemi tak, aby nemohlo dojít ke znevažování důstojnosti
žáků ani dospělých osob. Žák je povinen respektovat práva všech osob na soukromí. Žák je
povinen používat informační technologie tak, aby nebyla ohrožena i jeho vlastní práva.
18. Přestávky žák tráví v učebnách, na chodbách nebo na jiných určených místech s ohledem na
bezpečnost svou i bezpečnost ostatních. Během přestávky dbá všech pokynů pedagogického
dozoru. Přecházejí-li žáci do jiné učebny, činí tak v klidu a dle pokynů vyučujícího. Přestávku
před odpoledním vyučováním nebo volné hodiny mohou žáci trávit ve školní knihovně. Pak se
řídí řádem školní knihovny a pokyny pověřeného pracovníka školy.
19. Na každý týden může třídní učitel určit dvojici žáků, kteří po tuto dobu plní povinnosti
žákovské služby.
20. Povinnosti žákovské služby třídní učitel projedná s žáky a zveřejní na nástěnce ve třídě.
21. Žák může opustit školu v průběhu vyučování a v průběhu přestávek mezi vyučováním pouze
na základě písemného oznámení rodičů, které je doručeno třídnímu učiteli nebo vedení školy.
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IV. Spolupráce školy s rodiči
1. Zákonný zástupce má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte. K
písemnému sdělení školy rodičům slouží především žákovská knížka (u nejmladších žáků
notýsek). Žák je povinen chránit žákovskou knížku před poškozením, ztrátou či zničením.
Není oprávněn do ní bez vědomí učitele cokoliv vpisovat či zápisy upravovat.
2. Zákonný zástupce má právo vyjadřovat se ke vzdělávacím a výchovným záležitostem svého
dítěte, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost. K zajištění tohoto práva škola
organizuje třídní schůzky a společné konzultační hodiny učitelů s informacemi o prospěchu.
Zákonný zástupce má právo požádat učitele, výchovného poradce nebo vedení školy o
individuální konzultaci či schůzku v době, která vyhovuje oběma stranám.
3. Zákonný zástupce má právo na informace a poradenskou pomoc školy pro své dítě v
záležitostech týkajících se vzdělávání. U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami má
zákonný zástupce právo na takové vzdělávání dítěte, jehož obsah, formy a metody odpovídají
jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, mají právo na vytvoření nezbytných podmínek,
které toto vzdělávání umožní.
4. Zákonný zástupce má právo požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu.
5. Zákonný zástupce má právo volit a být volen do Školské rady.
6. Zákonný zástupce zajišťuje, aby žák docházel řádně do školy. Zároveň dbá, aby žák nechodil
do školy nemocný.
7. Zákonný zástupce se na vyzvání třídního učitele, výchovné poradkyně, zástupce ředitele školy
nebo ředitele školy osobně zúčastňuje projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a
chování žáka.
8. Zákonný zástupce informuje školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka
nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
9. Zákonný zástupce oznamuje škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3
školského zákona)
10. Zákonný zástupce dokládá důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami
stanovenými školním řádem.
11. Vznikne-li situace, že dojde ke zranění žáka nebo má žák zdravotní potíže, je předán
zákonnému zástupci k zajištění ošetření. Zákonný zástupce si žáka převezme na vyzvání školy
a zajistí jeho přepravu k ošetření nebo do místa bydliště na vlastní náklady a odpovědnost.
12. Zákonný zástupce má povinnost převzít na vyzvání školy žáka, který porušil školní řád v době
vyučování, ve škole před vyučováním nebo po vyučování, nebo při jiné školní činnosti
(například vycházce, exkurzi, výletě, apod.) a přepravit ho do místa bydliště na vlastní
náklady a odpovědnost. Za porušení školního řádu je považováno zejména napadení spolužáka
nebo kterékoliv jiné osoby, šikanování spolužáka, požití alkoholu nebo jiných návykových
látek, chování v rozporu se školním řádem, nerespektování pokynů pedagogických i ostatních
zaměstnanců školy.
13. Zapomíná-li žák domácí úkoly, pomůcky, učebnice, sešity, apod., evidenci vede vyučující.
Časté zapomínání je zapsáno do žákovské knížky. Vyučující písemně informuje třídního učitele.
Pokračuje-li zapomínání, přijme třídní učitel odpovídající opatření a projedná záležitost se
zákonnými zástupci ve škole.
14. O méně závažných problémech jsou zákonní zástupci informováni tak, že jsou pozváni do školy
k jejich projednání, pokud se jich nahromadí více. O závažných problémech jsou zákonní
zástupci informováni tak, že jsou k jejich projednání pozváni neprodleně.
15. Je-li výchovný problém žáka závažný, nebo je naplněn předcházející článek číslo 12 /kapitola
IV/ tohoto školního řádu, je zákonný zástupce informován neprodleně, zejména telefonicky a
následně je pozván k projednání záležitost do školy.
16. Zákonní zástupci mohou být zváni do školy k jednání o záležitostech vzdělávacích a
výchovných osobně, telefonicky, elektronickou poštou nebo písemně. Pokud se zákonný
zástupce dohodnutého jednání nezúčastní, je zaslána písemná pozvánka.

IV.a) Omlouvání nepřítomnosti
1. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z předem známých důvodů, požádají rodiče (nebo jiný
zákonný zástupce) o jeho uvolnění třídního učitele, jde li o nepřítomnost v délce od jedné
vyučovací hodiny do tří vyučovacích dnů. Jde-li o nepřítomnost delší než tři dny, požádají o
uvolnění vedení školy.
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2. Žádosti o uvolnění předávají rodiče v písemné podobě a s výslovným uvedením důvodu
nepřítomnosti třídnímu učiteli nebo vedení školy při každé plánované nepřítomnosti žáka ve
škole. Všechny vyřízené žádosti archivuje třídní učitel do 30. září následujícího školního roku.
3. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohly být předem předvídány
(nemoc ap.), rodiče oznámí důvod nepřítomnosti nejpozději do tří dnů třídnímu učiteli, vedení
školy nebo v kanceláři školy - telefonicky, písemně, osobně nebo e-mailem.
4. Nepřítomnost žáka ve výuce omlouvá zákonný zástupce.
5. Ve výjimečných případech může třídní učitel požadovat také potvrzení ošetřujícího lékaře.
V takovém případě není omluvena nepřítomnost žáka ve škole potvrzená lékařem dodatečně.
V případě, že škola vyžaduje potvrzení vydané lékařem pro omlouvání nepřítomnosti žáka ve
škole, je tento požadavek školy projednán se zákonným zástupcem žáka.
6. Žák je povinen nejpozději do tří dnů po návratu do školy předložit třídnímu učiteli
omluvenku (v žákovské knížce nebo v notýsku). Nepřinese-li žák omluvenku (nebo je-li
omluvenka nedostačující), pokládají se zameškané hodiny za neomluvené. O neomluvené
nepřítomnosti informuje třídní učitel rodiče, výchovného poradce a ředitele školy. Při počtu
neomluvených hodin vyšším než 12 svolává ředitel školy výchovnou komisi a informuje
příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí.
7. Dlouhodobé uvolnění žáka z povinných vyučovacích předmětů (například úplné osvobození z
tělesné výchovy) povoluje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce, která
musí být doložena lékařským potvrzením.

IV.b) Školní jídelna
1. Vstup do školní jídelny mají povolen jen přihlášení strávníci a dále jen ty osoby, které v době
nepřítomnosti přihlášeného strávníka vyzvedávají a odnášejí oběd v přinesených nádobách.
2. Žáci vstupují do školní jídelny jen za přítomnosti pedagogického dozoru. Při stolování se žáci
chovají tiše, ukázněně a dbají pokynů učitelů, vychovatelek, vedoucí školní jídelny a
kuchařek.
3. V jídelně žáci dodržují zásady hygieny a pravidla společenského chování. V případě
opakovaného nevhodného chování mohou být vyloučeni ze školního stravování.
4. Žáci pijí a stravují se pouze u stolů. Po skončení oběda odnášejí použité nádobí.
5. Úmyslně poškozené zařízení školní jídelny bude hrazeno v plné výši.

V. Ochrana zdraví, osobnosti, majetku a zábrana škod
1. Ve škole, v celém areálu školy a při akcích pořádaných školou je zakázáno kouřit, požívat
alkoholické nápoje a jiné návykové látky. Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení a
distribuce alkoholu, cigaret a návykových látek v areálu školy.
2. Žákům je zakázáno přicházet do školy pod vlivem kouření tabákových produktů a jiných
látek, pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových látek.
3. Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili
zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob. Dodržují zásady chování uvedené ve školním
řádu.
4. Žákům jsou přísně zakázány jakékoliv projevy šikany, rasismu, xenofobie a netolerance vůči
odlišnosti.
5. Žák je povinen chránit zařízení školy i okolního areálu (včetně zeleně) před poškozením. Je
povinen šetrně a hospodárně zacházet s pomůckami i s učebnicemi. Pokud žák majetek školy
úmyslně poškodí, škola po rodičích může požadovat plnou finanční náhradu ztraceného nebo
zničeného majetku či plnou výši nákladů na opravu.
6. Žákům je zakázáno manipulovat s jakýmikoliv elektrickými vypínači, jističi a elektrickým
vedením. Žákům je zakázáno manipulovat s přenosnými elektrickými spotřebiči, pokud jsou
připojeny k elektrické síti 220 V.
7. Při hodinách tělesné výchovy a při vyučování v odborných pracovnách žáci dodržují zvláštní
bezpečnostní pokyny, se kterými je seznámí vyučující předmětu.
8. Žákům je zakázáno přinášet do školy a na akce organizované školou nebezpečné předměty a
látky (například zbraně, výbušniny, jedy, žíraviny ap.) nebo další věci ohrožující život či
zdraví.
9. Žákům je zakázáno přinášet do školy a na akce organizované školou větší finanční částky,
drahé šperky a jiné cenné věci. Žáci nemají dovoleno přinášet do školy věci, kromě potřeb pro
vyučování, které nejsou vyučujícími výslovně vyžadovány nebo dovoleny. V případě ztráty
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

těchto věcí nebude žákům poskytnuta náhrada. Stejně tak škola nenese odpovědnost za ztrátu
mobilního telefonu žáka, apod.
Před vyučovací hodinou tělesné výchovy může žák pořádat vyučujícího o uschování cenností,
mobilního telefonu, apod. Ve zcela výjimečných a odůvodněných případech mohou rodiče
požádat třídního učitele nebo v kanceláři školy o úschovu cenných věcí žáka.
Při sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšená možnost ohrožení zdraví, se žáci řídí
pokyny vyučujícího. Vyučující nedovolí, aby se žák bez odložení (nebo bez zabezpečení proti
možnosti zranění a zachycení) ozdobných a jiných pro činnost nevhodných a nebezpečných
předmětů účastnil příslušné činnosti. Těmito ozdobnými, pro činnost nevhodnými a
nebezpečnými předměty jsou například náramky, hodinky, náušnice, pearcing, náhrdelníky,
prsteny, ozdobné kroužky, aj. Žáci tyto předměty odkládají na určené místo, které stanoví
vyučující příslušného předmětu. Vyučující za takto převzaté věci do úschovy odpovídá.
Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen to okamžitě nahlásit třídnímu učiteli. Ten v případě
potřeby informuje vedení školy, které zajistí vyšetření.
V případě úrazu či náhlé nevolnosti žáka během vyučování škola ihned telefonicky informuje
zákonného zástupce. V případě potřeby škola zajistí první pomoc a neodkladnou lékařskou
péči (například zavoláním záchranné služby). Není li okamžitý zákrok lékaře nutný, vyčká žák
ve škole na příchod rodičů (či jiného dohodnutého doprovodu). Žák tedy nemůže odejít domů
sám bez doprovodu.
všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní
podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé
formy a metody práce umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.
Žákům je zakázáno přinášet do školy, konzumovat ve škole a na akcích pořádaných školou
nápoje obsahující kofein a další stimulující látky, nápoje označované jako energetické. Zároveň
je zakázáno přicházet do školy po požití a pod vlivem výše uvedených nápojů.

V.a) Kniha úrazů a záznamy o úrazu
1.
2.

3.
4.
5.

Kniha úrazů je uložena v kanceláři zástupce ředitele školy.
V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na
akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu
dozví.
Zápis do knihy úrazů provádí pedagog, který v době úrazu byl vyučujícím nebo měl dozor
nad žáky, v ostatních případech třídní učitel.
Záznam o úrazu vyhotovuje neprodleně pedagogický pracovník, který provádí zápis do knihy
úrazů, ve spolupráci se zástupcem ředitele.
Škola vyhotoví záznam o úrazu, pokud je pravděpodobné, že bude poskytnuta finanční
náhrada.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Školní řád může být změněn i v průběhu školního roku po projednání v pedagogické radě
školy. O všech takových změnách budou žáci i rodiče informováni prostřednictvím
internetových stránek školy a prostřednictvím třídních učitelů.
2. Přílohy školního řádu tvoří:
- Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a hodnocení průběhu a výsledků
chování ve škole a na akcích pořádaných školou (Klasifikační řád)
- Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem
- Řád školní družiny a klubu
- Řády odborných pracoven a tělocvičen
V Rudě nad Moravou 30. 8. 2017
Zdeněk Klimeš, ředitel školy
Školní řád schválen Školskou radou při ZŠ Ruda nad Moravou dne 30. 8. 2017

