1

ScioŠkola Jihlava
Školní řád
Právní subjektivita:
Základní škola ScioŠkola a Mateřská škola Meruzalka, o.p.s.
Havlíčkova 1395/30
58601 Jihlava
IČ 29354391
Preambule
Dle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“),
vydává ředitelka ScioŠkoly jako statutární orgán školy školní řád, který je součástí
organizačního řádu
školy.
Základním principem vzdělávání ve ScioŠkole je princip fair play. Chceme, aby děti, které
projdou ScioŠkolou, žily dobré a spokojené životy a aby byly aktivními tvůrci budoucího světa.
Jsme přesvědčeni, že spokojený život žije ten, kdo něčeho čestně dosáhl, váží si sám sebe,
rozvinul své silné stránky, respektuje ostatní a ostatní respektují jeho, umí se radovat ze života
a má odvahu prosazovat, co je správné. V takovém duchu děti ve ScioŠkole doprovázíme
v jejich poznávání světa, druhých a sebe sama.
Vztah žáků a pedagogů i ostatních pracovníků školy je založen na vzájemné důvěře a respektu.
Žáci si studium na této škole svobodně zvolili a přejímají tím spoluzodpovědnost za své
vzdělání, jsou při vyučování aktivní, nikoliv pasivními příjemci informací. Žáci se proto také
zavazují dodržovat pravidla tohoto školního řádu.
Pedagogičtí pracovníci školy jsou vzhledem k charakteru, jakým probíhá vzdělávání žáků ve
ScioŠkole, označování jako průvodci.

Článek I.
Práva a povinnosti žáků
1. Každý žák ScioŠkoly má právo být ostatními respektován a povinnost respektovat ostatní.
2. Každý žák ScioŠkoly má právo
a. na poskytování vzdělávání v souladu se školským zákonem podle školního
vzdělávacího programu, který je sestaven v souladu s Rámcovým vzdělávacím
programem.
b. na pedagogické vedení průvodci ScioŠkoly.
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c. na informace o pokroku a výsledcích vzdělávání, být včas informován o případných
problémech a být veden k řešení takových problémů.
d. vyjádřit se k hodnocení svého vzdělávání.
e. vyjádřit se ke všem podstatným záležitostem týkajícím se jeho vzdělávání; ze strany
ScioŠkoly bude takto vyjádřenému názoru věnována odpovídající
pozornost.
f. stanovenou formou se účastnit na rozhodování o přijetí pravidel.
g. na ochranu před všemi formami diskriminace, násilí a zneužívání.
h. na zajištění podmínek pro vlastní rozvoj a aktivitu v poznávání.
3. Každý žák má povinnost
a. nepoškozovat dobré jméno ScioŠkoly.
b. dodržovat tento školní řád a další předpisy včetně předpisů a pokynů školy
k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen.
c. řádně docházet do školy a účastnit se vzdělávání v rozsahu daném rozvrhem a účastnit se
aktivit, které budou školou označeny jako povinné, nebo ke kterým se sám předem přihlásil.
d. aktivně se účastnit výuky; žák je za své vzdělávání spoluodpovědný.
e. respektovat práva druhých, jakékoliv projevy násilí, ponižování či zesměšňování jsou
nepřípustné.
f. plnit pokyny průvodců a dalších pracovníků školy.
g. využívat prostory a vybavení školy tak, aby nedocházelo k jejich poškození, za úmyslné
poškození bude požadována náhrada vzniklé škody.
h. informovat průvodce o ztrátě či poškození vlastní věci i školního vybavení.
i. nevzdalovat se z budovy školy nebo místa výuky nebo konání školní akce bez výslovného
souhlasu průvodce.
j. nenosit do školy cenné věci nebo větší finanční hotovost, výjimka je možná po dohodě s
průvodcem.
4.
Je naprosto nepřípustné, aby se žák dostavil do školy nebo na jakoukoliv školou pořádanou akci
pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné návykové látky. Stejně tak je nepřípustné, aby žák do
prostor školy nebo na jakoukoliv školou pořádanou akci alkohol, drogy nebo jiné návykové
látky, včetně tabákových výrobků donesl. Situace popsané v tomto odstavci jsou považovány
za hrubé porušení tohoto školního řádu. Po zvážení závažnosti takové situace může být situace
řešena ředitelem školy nebo jiným pracovníkem školy v součinnosti se zdravotnickou službou,
Policií ČR nebo odborem sociálně právní ochrany dětí.
5.
Mobilní telefon je povoleno do školy nosit, jeho užívání je možné podle pokynů průvodce,
nikdy však nesmí rušit výuku.
6.
Dále je výslovně zakázáno:
a. samostatně opouštět budovu školy během vyučování i přestávek, s
výjimkou situace, kdy je žák zákonným zástupcem řádně uvolněn.
b. nosit do školy věci, které mohou ohrozit zdraví, způsobit úraz.
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c. nosit do školy literaturu či jiné materiály s pornografickým obsahem, obsahující propagaci
násilí či hnutí směřující k rasové či jiné nesnášenlivosti nebo takové materiály, které jsou
způsobilé jiným způsobem ohrozit mravní výchovu dětí.
d. nosit do školy zbraně jakéhokoliv druhu, makety střelných zbraní včetně hraček.
7.
V případě zdravotních či jiných podstatných okolností má žák nárok na úpravu svého
vzdělávání:
a. po dobu rekonvalescence po nemoci může být na základě žádosti zákonného zástupce
nebo potvrzení lékaře na určitou dobu uvolněn z
výuky některého předmětu a z dalších aktivit, které jsou po dobu rekonvalescence nevhodné.
b. na základě potvrzení lékaře a žádosti zákonného zástupce může být zcela uvolněn z
výuky konkrétního předmětu či konkrétních aktivit. Na náhradním způsobu výuky
daného předmětu či jiných aktivitách se zákonný zástupce žáka vždy dohodne s
příslušným průvodcem či ředitelem školy; není-li v potvrzení lékaře stanoveno jinak, je
potvrzení platné vždy na daný školní rok.
c. v případě nemoci či jiné závažné okolnosti, pro které se žák nemůže účastnit vyučování
déle než 1 měsíc, stanoví ředitel školy náhradní způsob vzdělávání, který odpovídá
možnostem žáka, nebo mu po dohodě s
jeho zákonným zástupcem může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.
Článek II.
Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků
1. Zákonní zástupci žáka mají právo:
a. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte.
b. znát kritéria hodnocení výsledků vzdělávání.
c. volit a být volen do školské rady.
d. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí
vzdělávání jejich dětí ve škole, a také k činnosti pedagogických i ostatních
pracovníků školy.
e. na konzultaci s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy.
f. požádat o uvolnění dítěte z vyučování, a to písemně a s řádným odůvodněním; dítě z výuky
uvolňuje ředitel nebo jím pověřený průvodce.
2. Zákonní zástupci mají povinnosti:
a. zajistit, aby žák řádně docházel na vyučování.
b. na výzvu ředitele školy, nebo jiného zaměstnance školy, se dostavit do školy k projednání
závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.
c. informovat školu o změně zdravotního stavu žáka či jiných okolnostech, které by mohly mít
vliv na vzdělávání žáka; zákonný zástupce tak zejména informuje školu o infekční chorobě žáka
nebo osoby, se kterou žije žák ve společné domácnosti, a dále informuje o nutnosti omezení
některé činnosti žáka (tělesná výchova apod.).
d. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování; nepřítomnost žáka ve
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vyučování a její důvod musí být zákonným zástupcem sdělen prostřednictvím školního
elektronického systému (případně jinou písemnou formou) nejpozději do tří dnů od jejího
začátku.
e. neposílat do školy žáka jevícího známky akutního onemocnění.
f. v případě náhlé nevolnosti žáka je zákonný zástupce povinen si žáka z vyučování vyzvednout
co nejdříve poté, co je školou o vzniklé situaci informován; zákonný zástupce je povinen za tím
účelem poskytnout škole kontakt či kontakty, na kterých je možné zákonného zástupce či jinou
pověřenou osobu kdykoliv během vyučování za tím účelem zastihnout.
g. oznamovat škole údaje podstatné pro průběh vzdělávání žáka a veškeré změny v těchto
údajích.
h. sledovat informační kanály školy a aktuální informace o průběhu a výsledcích žákova
vzdělávání.
Článek III.
Práva a povinnosti pedagogických pracovníků (průvodců) školy
1. Průvodci mají právo:
a. udělovat pokyny všem žákům (i těm, které neučí).
b. vyjádřit se ke všem problémům ve škole.
c. přerušit jednání se žáky, zákonnými zástupci nebo s ostatními pracovníky školy, pokud budou
porušena pravidla slušného chování nebo budou zvoleny nevhodné formy komunikace.
d. volit a být voleni do školské rady.
2. Průvodci jsou povinni:
a. působit na žáky jednotným způsobem.
b. připravovat žáky k odpovědnému životu, vést je k porozumění, toleranci a respektu.
c. podporovat a vést žáky k aktivní účasti na dění ve škole a k aktivnímu přístupu k vlastnímu
vzdělávání.
d. zachovávat mlčenlivost a nesdělovat žákům, popř. dalším neoprávněným osobám, důvěrné
informace týkající se jiných žáků a dalších zaměstnanců školy.
e. na požádání zákonného zástupce žáka s ním projednat jakoukoliv záležitost týkající se žáka.
f. sledovat zdravotní stav žáků a oddělit od ostatních dítě se známkami akutního onemocnění,
informovat zákonné zástupce a nezbytnou dobu zajistit pro žáka dozor zletilé osoby.
g. při úrazu žáka poskytnout první pomoc, bezodkladně informovat zákonné
zástupce a vedení školy a do 24 hodin zaznamenat úraz do Knihy úrazů.
Článek IV.
Režim a provoz školy
1. Budova školy se otevírá každý školní den v 7:00 hod.
2. V době od 7:00 hod. do 8:30 hod. mohou žáci navštěvovat školní klub nebo školní družinu.
3. Před započetím výuky se žáci shromažďují ve školní družině.
4. Výuka začíná v 8:30 hod. Žáci jsou povinni být ve škole v dostatečném předstihu před
začátkem vyučování, aby se mohli řádně a v klidu připravit na samotnou výuku.
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5. Mezi výukovými bloky je zařazena přestávka v délce minimálně 5 minut, přičemž jedna z
dopoledních přestávek vždy trvá minimálně 15 minut. O začátku přestávky rozhoduje vždy
průvodce podle aktuální situace, zejména s ohledem na probíhající aktivity a potřeby žáků.
6. Během přestávek dohodnutých v rámci studijní skupiny má dohled nad žáky vyučující.
7. Po skončení vyučování mohou žáci navštěvovat školní klub nebo školní družinu.
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