Ochrana osobnosti a vztahy ve škole
Žáci mají během vyučování vypnuté mobilní telefony, fotoaparáty a jiná záznamová
a přehrávací zařízení, která slouží k pořizování obrazových a zvukových záznamů. Pořizování
zvukových a obrazových záznamů osob bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem
(§ 84 a § 85). Narušování vyučovacího procesu mobilním telefonem (případně jinou technikou)
bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu.
Chování o přestávkách a vyučování
V době vyučování a o přestávkách mezi vyučovacími hodinami žáci nesmí používat
mobilní telefon. Pokud žák přijde do školy s mobilním telefonem, vypne jej a zabezpečí proti
ztrátě či zneužití. Pro tyto účely jsou určeny především uzamykatelné šatní skříňky.
Ve výjimečných případech může žák s vědomím pracovníka školy použít mobilní telefon
(chytré hodinky) také v době přestávek a vyučování. Výjimky dlouhodobého charakteru
povoluje ředitel školy na základě odůvodněné žádosti zákonného zástupce dítěte (např. pro
vážné zdravotní postižení apod.).
Další pravidla provozu školy
Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce. Cenné věci žáci do školy nenosí.
Hodinky a jiné cennější předměty mají žáci stále u sebe, pokud je musí odložit, např. v hodině
tělocviku, svěřují je do úschovy vyučujícímu.
Jízdní kola žáci ukládají do stojanů na vyhrazeném místě před školou. Doporučeno je
kola zabezpečit před odcizením. Za jízdní kola však škola neručí.
Bezpečnost a zdraví žáků
Kouření (včetně elektronických cigaret), pití alkoholických a energetických nápojů,
nápojů s obsahem kofeinu, užívání omamných a psychotropních látek je škodlivé a ve škole
nepřípustné. Osobám pod vlivem alkoholu a omamných či psychotropních látek je vstup
do areálu školy zakázán. Žák má povinnost dodržovat zákaz přinášení, držení, konzumace,
distribuce a zneužívání výše uváděných látek a zařízení spojených s jejich užitím. Toto omezení
platí pro všechny vnitřní a vnější prostory školy a pro konání veškerých mimoškolních akcí
organizovaných školou.

Omlouvání
Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, např. pro nemoc,
oznámí zástupce žáka nejpozději do tří kalendářních dnů třídnímu učiteli osobně, písemně
(stvrzené vlastním či elektronickým podpisem) nebo telefonicky důvod nepřítomnosti.
Oznámení lze provést také telefonicky na vrátnici školy.
Po návratu do školy přinese žák písemnou omluvenku na omluvném listě.

