ŠKOLNÍ ŘÁD
Naše základní škola v Litni

Pode Zděmi 402
267 27 Liteň
Škola, která vede dět k zodpovědnost
Preambule
Tento Školní řád je vydáván ředitelem instttue Naše základní škola na základě platné právní
úpravy zejména v zákoně č. 561/2004 Sb. („školský zákon“), v sotladt s dalšími právními předpisy.
Základním prinuipem vzdělávání v Naší škole je fair play, vzájemná důvěra a respekt. Škola si bere
za úkol rozvíjet sebemotvační prouesy t dět a zodpovědnost za svůj život. Žáui jsot
spoltodpovědní za své vzdělání a zavaztjí se dodržovat pravidla tohoto školního řádt na základě
své vlastní volby. Rodiče žáků Naší školy jsot spolttvůrui školy. Učitelé jsot vzhledem k uharaktert,
jakým probíhá vzdělávání žáků v Naší základní škole, označování jako Průvodui. Všiuhni navzájem si
mohot tykat, poktd průvodue nestanoví jinak.
Článek I.
Práva a povinnost áků Naší základní školy
1) Každý žák a průvodue Naší základní školy respekttje ostatní. Dět a průvodui mají právo na
partnerský přísttp. Všiuhni jsot k sobě navzájem zdvořilí. Žáui zdraví průvodue, průvodui zdraví
žáky.
2) Každý žák Naší základní školy má právo:
- na individtální přísttp a rozvoj dle svýuh možnost a suhopnost
- na poskytování vzdělávání v sotladt se školským zákonem podle ŠVP Naše škola, včetně
možnost vytžívat v domltveném režimt distanční formt vzdělávání, poktd se tato možnost
tkaztje t konkrétního žáka jako efektvníí o takové úpravě v maximálním rozsaht 1 den
v týdnt rozhodtjí ve vzájemné shodě vytčtjíuí jednotlivýuh předmětů, třídní, ředitel, žák a
jeho zákonní zásttpui.
- na vytžívání tčebníuh pomůuek a tčebniu ze školního fondtí žák, který tčebniui ztrat nebo ji
vrát poškozenot, nahradí škole její uent v plné výšií
- na informaue o pokrokt, výsleduíuh vzdělávání a případnýuh problémeuh
- vyjádřit se ke všem podstatným záležitostem týkajíuím se jeho vzdělávání na veřejném plént
či na k tomt trčené suhůzue (trojsuhůzka např.) - ze strany Naší základní školy btde takto
vyjádřenémt názort věnována odpovídajíuí pozornost a škola se zavaztje se žákovi vyjádřit
- na ouhrant před všemi formami diskriminaue, násilí a znetžívání

3) Každý žák má povinnost:
- nepoškozovat dobré jméno Naší základní školy
- dodržovat tento školní řád, bezpečnostní předpisy a další předpisy a pokyny průvoduů a
dalšíuh prauovníků školy
- řádně douházet do školy, účastnit se vzdělávání v rozsaht daném rozvrhem (včetně případné
povinné distanční výtky nařízené vládním opatřením) a účastnit se aktvit (exktrze,
víuedenní výjezdy, ktrzy apod.), které btdot školot označeny jako povinné nebo ke kterým
se sám předem přihlásil
- být na hodiny připraven, nosit předepsané pomůuky
- respektovat práva drthýuh, jakékoliv projevy násilí, ponižování či zesměšňování, šikany a
kyberšikany jsot zakázané
- vytžívat prostory a vybavení školy tak, aby nedouházelo k jejiuh poškození, za úmyslné
poškození btde vytžit prinuip přirozeného důsledkt čint a požadována náhrada vzniklé
škodyí poškození vybavení při nevhodné zábavě je považováno za úmyslné poškození
- informovat průvodue o ztrátě či poškození vlastní věui i školního vybavení
- respektovat majetek školy i drthýuh lidí, niu svévolně neničit a nedělat nepořádek
- nevzdalovat se z btdovy školy nebo místa výtky nebo konání školní akue bez výslovného
sothlast průvodue
- nenosit do školy uenné věui, nebezpečné věui, rtšivé předměty a hračky nebo větší fnanční
hotovost, výjimka je možná po dohodě s průvoduem
- dodržovat hygient, neznečišťovat prostředí, na vytčování se přezotvat a venkovní obtt
neuhávat v šatně
- pohybovat se po škole s ohledem na bezpečnost svot i ostatníuh. Po uhodbáuh a suhodištuh
je zakázáno běhat, stejně jako lézt na zábradlí, mříže, na parapety a do otevřenýuh oken.
4) Je naprosto nepříptstné, aby se žák dostavil do školy nebo na jakotkoliv školot pořádanot
akui pod vlivem alkoholt, drog nebo jiné návykové látky. Stejně tak je nepříptstné, aby žák
do prostor školy nebo na jakotkoliv školot pořádanot akui alkohol, drogy nebo jiné návykové látky
včetně tabákovýuh výrobků donesl nebo je požíval.
5) Mobilní telefon a jiná elektroniuká zařízení je povoleno do školy nosit, jejiuh tžívání je možné
podle pokynů průvodue, nikdy však nesmí rtšit výtkt. Potžívání mobilníuh telefonů k hraní ve
vytčování nebo o přestávkáuh si nepřejeme.
6) Dále je výslovně zakázáno:
- nosit do školy literattrt či jiné materiály s pornografukým obsahem, obsahtjíuí propagaui
násilí či směřtjíuí k rasové či jiné nesnášenlivost nebo takové materiály, které jsot způsobilé
jiným způsobem ohrozit mravní výuhovt dět
- nosit do školy zbraně jakéhokoliv drtht (poktd to není jasné vymezená prauovní pomůuka
jako kapesní nůž), makety zbraní včetně hraček, třaskaviny včetně zábavní pyroteuhniky
- vsttpovat na místa v areált školy označená zákazem vsttpt, do přilehlýuh teuhniukýuh
provozů, nartšovat tamní práui a vystavovat se nebezpečí úrazt
- otvírat svévolně okna bez přítomnost osoby konajíuí dohled
7) V případě zdravotníuh či jinýuh podstatnýuh okolnost má žák nárok na úpravt svého vzdělávání
takto:
- může být po nezbytnot dobt tvolněn z výtky některého předmětt
- na základě potvrzení lékaře nebo pedagogiuko-psyuhologiuké poradny a žádost zákonného
zásttpue může být z některého předmětt zuela tvolněn, na náhradní výtue se zákonný
zásttpue žáka dohodne s přísltšným průvoduem či ředitelem školyí není-li v potvrzení lékaře
stanoveno jinak, je potvrzení platné vždy na daný školní rok.

- v případě nemoui či jiné závažné okolnost, pro které se žák nemůže účastnit vytčování déle
než 2 měsíue, stanoví ředitel školy na doportčení průvodue náhradní způsob vzdělávání či
individtální vzdělávauí plán.
Článek II.
Práva a povinnost zákonných zástupců áků
1) Zákonní zásttpui žáka mají právo:
- na partnerský přísttp
- na informaue o průběht a výsleduíuh vzdělávání svého dítěte
- znát kritéria hodnouení výsledků vzdělávání
- volit a být volen do školské rady
- vyjadřovat se k uhodt školy a ovlivňovat jej prostředniutvím OKR (Otevřeného krtht rodičů)
- požádat o tvolnění dítěte z vytčování, a to písemně a s řádným odůvodněnímí o tvolnění
z výtky do 5 dnů rozhodtje třídní průvodue, o delším tvolnění ředitel.
- po domltvě se účastnit vytčování
- na vsttp do prostor školy po předuhozí domltvě s průvodui či zaměstnanui školy
- na přísttp ke kontaktům na všeuhny zaměstnanue a orgány školy
- na včasné zpřísttpnění harmonogramt akuí školy - toto vyuhází z našeho závazkt Rodiče
vítáni
2) Zákonní zásttpui mají povinnost:
- zajistt, aby žák řádně douházel na vytčování a účastnil se povinnýuh školníuh akuí
- na výzvt ředitele školy (nebo jiného zaměstnanue školy) se dostavit do školy k projednání
závažnýuh otázek týkajíuíuh se vzdělávání žáka
- informovat školt o změně zdravotního stavt žáka či jinýuh okolnosteuh, které by mohly mít
vliv na vzdělávání žáka nebo jinýuh žáků, zákonný zásttpue informtje školt o infekční
uhorobě žáka nebo osoby, se kterot žije žák ve společné domáunost, či o výskytt parazitů
- dokládat důvody nepřítomnost žáka ve vytčování prostředniutvím Edookitt či jinot
písemnot formot nejpozději do tří kalendářníuh dnů od jejího začátkt.
- v případě náhlé nevolnost žáka je zákonný zásttpue povinen si žáka kdykoli během dne
z vytčování vyzvednott uo nejdříve poté, uo je školot o vzniklé sittaui informován
- včas platt školné stanovené smlotvot
Článek III.
Práva a povinnost školy
Škola zartčtje žákům:
1) Tvoří podnětné a inspiratvní prostředí pro rozvoj dět. Tvoří pro ně příležitost pro růst jak
vědomostní, tak osobnostní.
2) Vztah průvodue – žák: Btdtjeme vzájemnot důvěrt mezi průvoduem a žákem. Žák ví, že se
může na průvodue obrátt a btde respektován jeho názor, jeho potřeby. Průvodue se zajímá o
žáka, podněutje dialog, inspirtje žáka. Průvodue získává důvěrt žáka i prostředniutvím
btdování vztaht s rodinot, souiálním prostředím žáka. Při řešení problémů je průvodue
otevřen komtnikaui s žákem, s rodičem, širší rodinot, ostatními pedagogy, výuhovným
poraduem atd. Na základě dosažení dohody o společnýuh uíleuh a posttpeuh douhází k uelkové
a jednotné podpoře žáka.
3) Sktpinová práue: Žáui velkot část vytčování spoltprautjí, ve dvojiuíuh, ve sktpináuh a napříč
třídami. Průvodue věntje pozornost spoltpráui ve sktpináuh, podportje naslotuhání, zapojení

všeuh členů sktpiny, refekttje s žáky sktpinovot práui a podportje tak rozvoj kompetenuí
týmové práue, řešení konfiktt (průvodue podportje odpovědnost žáka za řešení konfiktt),
kompetenue souiální interakue. Žáui se tčí vést disktzi, vyjadřovat své názory, naslotuhat
drthým a vhodným způsobem reagovat na kritkt.
4) Individtalizované hodnouení, slovní hodnouení, sebehodnouení, zpětná vazba sktpiny: Žáui
dostávají komplexní zpětnot vazbt od průvodue. Pomáháme žákovi vybtdovat si důvěrt v
sebe, ve vlastní síly, pozitvní vztah k okolnímt světt.
Škola zartčtje rodičům:
1)
Partnerský přísttp a spoltpráui při rozvoji jejiuh dět,
2)
Neprobírá prospěuh a uhování jejiuh dítěte před ostatními rodiči.
Článek IV.
Re im dne ve škole
1) Btdova školy se pro žáky otevírá každý školní den v 8:30.
2) V době od 8:00 do 8:50 mohot žáui navštěvovat školní kltb nebo školní drtžint, stejně tak po
skončení vytčování a v době obědové patzy
3) Výtka začíná v 8:50. Žáui jsot povinni být ve škole na začátek vytčování a mít připraveny
všeuhny pomůuky na výtkt. Je nepříptstné, aby se žáui začali uhystat teprve v průběht hodiny.
4) Časový plán vytčování stanoví rozvrh hodin. Přestávky v rámui vytčovauíuh bloků jsot na
tvážení vytčtjíuíuh.
5) Poktd není se zákonnými zásttpui žáka domltveno jinak, jsot žáui po vytčování nebo ze
školního kltbt či drtžiny předáváni zákonnémt zásttpui nebo jiné pověřené osobě
6) Po skončení vytčování jsot žáui povinni optstt btdovt školy
7) Režim dohledů a krotžků je tveden v Provozním řádt školy
Článek V.
Školní dru ina a školní klub
1) Činnost školní drtžiny a školního kltbt spočívá v zájmovém vzdělávání v sotladt se základními
prinuipy školy, v rekreační a odpočinkové činnost
2) Činnost ŠD je trčena především žákům prvního sttpně školy, ŠK žákům drthého sttpně.
3) ŠD/ŠK navštěvtjí žáui na základě písemné přihlášky.
4) Pobyt ve školním kltbt je bezplatný, v drtžině je za úplatt.
5) ŠD/ŠK jsot provozovány v prostoráuh školy
6) ŠD/ŠK se přiměřeně řídí tstanoveními tohoto školního řádt.
7) Další pravidla ŠD/ŠK stanoví Řád školní drtžiny a Řád školního kltbt.
Článek VI.
Průběh školního roku
Výtka je organizována zvlášť pro každot třídt, některé akue jsot společné. Pravidelně se konají
školní slavnost, komtnitní krthy, třídní suhůzky aj. Akue se řídí Harmonogramem školního rokt.

Článek VII.
Organizační členění školy
Žáui školy jsot rozděleni do tříd podle věkt:
a. na prvním sttpni:
Třída I. – žáui prvního
Třída II. – žáui drthého a třetho ročníkt
Třída III. – žáui čtvrtého až pátého ročníkt
Třída IV. – žáui čtvrtého až pátého ročníkt
b. na drthém sttpni:
Třída V. – žáui šestého ročníkt
Třída VI. – žáui šestého ročníkt
Třída VII. – žáui sedmého ročníkt
Třída VIII. – žáui osmého ročníkt
Třída IX. – žáui devátého ročníkt
Třídy IV. a V. jsot vytčovány na pobočue NŠ ve Zdiuíuh. Jejiuh výtka se řídí vlastním ŠVP, školním
řádem a provozními řády.
Článek VIII.
Hodnocení výsledků vzdělávání a chování áků
1. Zásady a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání áků
Hodnouení průběht a výsledků vzdělávání a uhování žáků je slovní. Mtsí být jednoznačné,
srovnatelné s předem stanovenými uíli a kritérii, sroztmitelné, věuné a pedagogiuky
odůvodnitelné. Hodnouení vyuhází z jasnýuh uílů a úkolů (tvedenýuh v Kindext) v jednotlivýuh
oblasteuh a etapáuh vzdělávání. Hodnouení v Naší škole:
·
zdůrazňtje individtální pokrok žákaí
·
popistje konkrétní zvládntté oblast vzděláváníí
·
podněutje žáka k dalšímt rozvoji - tkaztje další uesttí
2. Typy hodnocení
2.1. Průběžné ústní hodnocení a vzájemná zpětná vazba
Průběžně je poskytována ústní zpětná vazba mezi průvoduem a žákem. Tento proues je
neformální a vzájemný. Průvodui vedot dět k seberefexi i suhopnost zpětné vazby od dět k
průvoduům.
2.2. Slovní hodnocení na vysvědčení
Na konui každého pololet se vydává písemné slovní hodnouení na vysvědčení jako sothrnná
zpráva o školním výsledkt dítěte. To splňtje následtjíuí požadavky:
·
vyuhází z kritérii hodnouení stanovenýuh ve školním řádtí
·
obsahtje ouenění úspěuhů žáka, zdůraznění jeho kvalit, tpozornění na oblast, na
které je třeba se zaměřit, a naznačení dalšího žádotuího rozvoje žákaí
·
obsahtje doportčení, jak předuházet případným neúspěuhům žáka a jak je
překonávatí
·
je adresované žákovi a formtlaue jsot volené tak, aby mt byly sroztmitelnéí
·
je individtalizované vzhledem ke vzdělávauím a osobnostním předpokladům žákaí
·
zahrntje posotzení výsledků vzdělávání žáka v jeho vývojií
·
obsahtje ohodnouení snahy, zájmt žáka a jeho přísttpt ke vzděláváníí
·
v integrovanýuh předměteuh (Projekt, UK) sestává z dílčíuh hodnouení jednotlivýuh
pedagogů, kteří se na výtue podílejíí

3. Kritéria hodnocení
Hodnouení ve všeuh předměteuh obsahtje informaue o míře splnění následtjíuíuh kritérií
s ohledem na individtální možnost a věk žáka. Dítě je s těmito kritérii na začátkt
hodnoueného období seznámeno a spolttrčtje si je.
Žák:
·
naplňtje očekávané výsttpy formtlované v jednotlivýuh předměteuh ŠVPí
·
apliktje získané znalost, suhopnost a dovednost ve školní i mimoškolní praxií
·
prautje a komtniktje efektvně ve sktpině, s průvoduem i samostatněí
·
respekttje práva ostatníuh a pravidla školyí
·
zajímá se o problematkt daného předměttí
·
prautje s vlastní uhybot, aktvně hledá řešení problémůí
·
objektvně hodnot sám sebe i ostatní spoltžáky a průvodue.
4. Získávání podkladů pro hodnocení áka
Podklady pro hodnouení žáka tvoří především:
·
žákem vytvořené výsttpy (písemné práue, výrobky, mtltmediální záznamy atp.)
.
sebehodnotuí sešit Kindex
·
poznámky průvoduů zadávané do školního systémt
5. Celkové hodnocení áka na vysvědčení
Pro Naší školt je důležitá vnitřní motvaue dět k tčení, a proto se t uelkového hodnouení
omeztjeme na následtjíuí sttpně:
a) Prospěl(a) - poktd žák naplnil ve stanovené míře očekávané výsttpy ve všeuh předměteuh.
b) Neprospěl(a) - poktd žák nenaplnil očekávané výsttpy v některém z vytčovanýuh
předmětů výtky v daném ročníkt.
u) Nehodnouen(a) - není-li z objektvníuh důvodů možné žáka hodnott
V zákonem danýuh případeuh, kdy se žákovi tděltje i hodnouení ve známkáuh (při přesttpt
na jinot školt), může být hodnouen i sttpněm „prospěl(a) s vyznamenáním“, a to
v případě, že jeho klasifkaue odpovídá podmínkám stanoveným vyhl. č. 48/2005, § 16,
bod 4) a). Sttpeň „prospěl(a) s vyznamenáním“ se v takovém případě tvádí potze do
přihlášky k přijímauím zkotškám a do doktmentaue pro školt, kam žák oduhází, dle zák.
č. 561/2004 Sb, § 51, bod 3), netvádí se na vysvědčení se slovním hodnouením, kde je
tvedeno potze „prospěl(a)“. Vysvědčení se známkami se žákům nevydává.
7. Hodnocení chování
Chování žáka je hodnoueno slovně, škálot velmi dobré, tspokojivé, netspokojivé, doplněnot o
konkrétní vysvětlení tohoto hodnouení
.
8. Kontrolní přezkoušení
Průvodue může žákovi nařídit kontrolní přezkotšení, poktd jeho absenue v předmětt
přesahtje 30% hodin za pololet.
Průvodue mtsí žákovi nařídit kontrolní přezkotšení, poktd jeho absenue v předmětt přesahtje
40% hodin za pololet.
Článek IX.
Výchovná opatření
Za výrazný či dlothodobý projev iniuiatvy ve škole nebo dobrovolné aktvity prospěšné pro školt
může třídní průvodue navrhnott žákovi tdělení pouhvaly třídního průvodue.
Za neobyčejný projev iniuiatvy, mimořádný úspěuh nebo hrdinství ve škole či mimo školt může
ředitel tdělit žákovi po projednání v pedagogiuké radě pouhvalt ředitele školy.

Všeuhny kázeňské přesttpky se řeší přednostně domltvot, debatot v krtht, navržením
nápravného opatření odpovídajíuího uharaktert provinění („přirozený následek čint“).
V případě závažného portšení pravidel uhování nebo dlothodobého, opakovaného portšování
pravidel spoltprautje škola intenzivně se zákonnými zásttpui, může je pozvat ke suhůzue s účast
výuhovného poradue školy, případně oslovit odborné instttue a úřady. Za závažné portšení
pravidel se považtjí hrtbé slovní a úmyslné fyziuké útoky žáka vůči drthým, ponižování, týrání,
ohrožení bezpečnost a zdraví svého i drthýuh ve škole, nerespektování pokynů pedagogiukého
prauovníka, které vedot k ohrožení bezpečnost a zdraví drthýuh, dlothodobě neomltvená
neúčast ve vytčování a hrtbé portšování pravidel tohoto Školního řádt. Formální kázeňská
opatření (důtka třídního průvodue, důtka ředitele školy) škola vytžívat neuhue, ale poneuhává si
možnost sáhnott k nim jako k výuhovnémt signált, a to ve zuela okrajovýuh případeuh, když výše
zmíněný posttp dlothodobě selhává.
Článek X.
Bezpečnost a ochrana zdraví áků
1) Opatření k zajištění bezpečnost:
- Každý zaměstnaneu je povinen v době pobytt dět ve škole vždy tzavírat hlavní vuhod
do btdovy školy.
- Každý žák i zaměstnaneu školy je vybaven čipem se speuifukým nastavením. Tento čip
potžívá k příuhodt do školy a oduhodt ze školy ve stanovenýuh časeuh. Čip nesmí být
poskytntt jiné osobě, připadnot ztrátt žák okamžitě nahlásí. Vydání náhradního čipt je
zpoplatněno částkot 100 Kč.
- Chue-li žák z jakéhokoliv důvodt během výtky optstt třídt, může tak tčinit jen se
sothlasem průvodue a je povinen mt sdělit, kam jde. Poktd se žák nevrát v přiměřeném
čase, je průvodue povinen jej jít zkontrolovat.
- Průvodue mtsí ve škole i mimo školt v každé uhvíli vědět, za které dět má zodpovědnost,
a průběžně je kontrolovat.
- Žáui smí otvírat okna jen na ventlaui. plné otevření oken je povoleno výhradně
v přítomnost osoby konajíuí dohled. Vyklánět se z oken je zakázáno.
- Pro provoz trampolíny plat zvláštní pravidla.
2) Každý úraz žáka, ke kterémt dojde ve škole nebo na školní akui, je žák povinen hlásit dohlížejíuí
osobě. Škola vede evidenui úrazů žáků. Všiuhni zaměstnanui školy jsot povinni oznamovat
údaje sotvisejíuí s úrazy žáků, poskytovat první pomou a vést evidenui úrazů podle pokynů
vedení školy. Prostředky první pomoui jsot tloženy v ředitelně.
3) Žáui jsot na začátkt školního rokt potčeni o bezpečnost práue ve škole, v tělouvičně a
ostatníuh prostoráuh, kde probíhá výtka. O potčení žáků provede vytčtjíuí záznam do třídní
knihy. Potčení o BOZP a PO se provádí rovněž před každot akuí mimo školt.
4) Žák nemůže během vytčování či účast ve ŠD/ŠK sám (bez dohody s dohledem) odejít.
5) Na školníuh akuíuh mimo školt plat tento Školní řád, jiná přísltšná pravidla a pokyny
vedotuíuh.
6) Mimoškolní akue začínají a končí na předem dohodnttém místě. Rodiče, kteří si přejí, aby se
dítě na akui dopravilo samo nebo z ní samostatně odjelo domů, podávají žádost a vedení školy
ji odsothlasí. Přejí-li si rodiče tento režim na víue nebo na všeuh akuíuh v průběht rokt, mohot
podat generální žádost platnot po uelý školní rok. Zodpovědnost za žáka během uesty na sraz a
domů má v takovém případě zákonný zásttpue.

Článek XI.
Ochrana áků a pedagogů před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,
nepřátelství nebo násilí
1) Pedagogiuká diagnostka: Průvodue věntje pozornost žákům, registrtje signály o možném
problémt žáka a hledá příčiny a vhodné formy nápravy. Poktd je třeba, spoltprautje s rodiči,
školním psyuhologem a školním speuiálním pedagogem, kteří se zapojí do diagnostukého a
poradenského prouest.
2) Pro prevenui, poradenství a řešení krizovýuh sittauí škola vytžívá sltžeb výuhovného poradue,
školního psyuhologa a preventsty.
3) Průvodui se věntjí v rámui své výtky rozvoji kompetenuí žáků v oblast souiálníuh dovednost,
tčí podle prinuipů a metod v rámui konuepue školy. Oslovtjí a zapojtjí do řešení problémů
výuhovného poradue a metodiky prevenue. Provádějí průběžnot diagnostkt žáků a třídy, na
týmovýuh suhůzkáuh vzájemně hodnot tplyntlé období, konztlttjí případné problémy,
navrhtjí opatření. Třídní průvodue je v kontaktt s rodiči žáků své třídy prostředniutvím třídníuh
suhůzek, osobníuh setkání a dalšíuh možnost komtnikaue.
4) Průvodui mají právo na ouhrant před netutvým či násilným uhováním ze strany jinýuh
zaměstnanuů školy, žáků nebo rodičů.
5) Ředitel školy, vedení školy: Sledtje efektvitt prevenue souiálně patologiukýuh jevů. Sledtje
problémy v kontextt uelé školy a dělá personální a organizační opatření ke zlepšení
vzájemného sotžit ve škole. častní se v případě potřeby zásadníuh setkání rodiny a školy.
Článek XI.
Závěrečná ustanovení
1) Tento Školní řád je závazný pro všeuhny žáky i zaměstnanue školy od 1. 9. 2020.
2) Tento Školní řád se zveřejňtje a je kdykoliv každémt přísttpný na internetovýuh stránkáuh
školy.
3) Tento Školní řád byl suhválen Školskot radot dne 31. 8. 2020.
Jana Havlíčková
ředitelka školy

