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ŠKOLNÍ ŘÁD 

  

Čl. 1 

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE 

  

 1. Vyučování začíná v 8.00 hodin. Je stanoveno rozvrhem, který sestavuje třídní učitel a 
je schválen ředitelkou školy.  

 2. Žáci, kteří jsou ubytováni v Domově Diakonie ČCE v Čáslavi, jsou předáváni po 
vyučování pracovníkům Domova podle stanoveného harmonogramu.  

 3. Žáci přichází do školy vždy řádně upraveni v doprovodu zákonných zástupců žáka, 
řidičů svozových mikrobusů nebo pracovníků Domova.  

 4. Do denního vyučování mezi kolektiv žáků nelze přijmout žáka nachlazeného 
s teplotou, s průjmem a zvracením, s bolestí hlavy a dalším infekčním onemocněním. 
V případě, že se tak přece stane, budou okamžitě kontaktováni zákonní zástupci 
žáka, kteří si musí v nejkratší možné době žáka ze školy vyzvednout. Pokud to 
nebude možné, bude žák přeložen na dětské oddělení nemocnice v Čáslavi. Není 
možné žáka ponechat ve třídě mezi spolužáky s kombinovaným postižením. Škola 
nemá prostory na speciální oddělený pokoj a personální zajištění péče o nemocného 
žáka.  

 5. Třídní učitel realizuje vyučovací hodiny, jejich délku a rozvrstvení v duchu 
schváleného třídního rozvrhu a podle zpracovaných příprav na vyučování. Vzhledem 
k charakteru výuky v programu pomocné školy pro žáky s více vadami má právo na 
individualizované a pružné úpravy vyučovacího procesu, které vyplývají ze 
speciálních vzdělávacích potřeb žáků. Tyto úpravy jsou shrnuty a zdůvodněny v 
individuálním výchovně-vzdělávacím plánu každého žáka.  

 6. Přestávky ve vyučování jsou zřizovány na pokyn třídního učitele podle aktuálních 
potřeb dětí s kombinovaným postižením, jsou využívány k odpočinku a relaxaci žáků.  

 7. Pracovníci školy zajišťují provoz školní družiny od 7.30 do 8.00 hod. ráno a od 11.30 
do 14.30 hod. V pátek je družina pouze do 13.00 hodin odpoledne. Po vyučování 
mohou děti navštěvovat kroužky, do kterých se přihlásí vždy na začátku školního 
roku.  

 8. Žáci dostávají svačinu od 9.30 hodin v jídelně střediska Diakonie. Oběd je podáván v 
jídelně od 11.30 do 12.15 hodin.  

 9. V době vyučování není dovoleno opouštět školní budovu, odchod žáka ze školy je 
možný pouze s doprovodem pedagogického pracovníka nebo zákonného zástupce 
dítěte.  
 10. Pedagogové jednotlivých tříd zodpovídají za svěřené žáky po dobu vyučování, 
svačiny, oběda, relaxace, zájmových kroužků a školní družiny, do předání dětí 
zákonným zástupcům nebo řidiči, který rozváží děti domů. Pracovníci školy 
neodpovídají za žáka, který je na rehabilitaci. Po předání žáka rehabilitačnímu 
pracovníkovi odpovídá za bezpečnost žáka po dobu rehabilitace pracovník 
rehabilitace. Pedagogický pracovník školy opět odpovídá za žáka po řádném předání 
žáka z rehabilitace do školy rehabilitačním pracovníkem.  
 11. Členové zájmových kroužků a nepovinných předmětů mohou být ve vyhrazených 
třídách či prostorách jen s pedagogickými pracovníky, kteří za ně odpovídají od doby 
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odchodu žáků ze třídy do doby jejich předání zákonnému zástupci dítěte, vychovateli 
školní družiny, vychovateli domova nebo řidiči mikrobusu.  
 12. Žák školy je předáván ze školy pouze zákonným zástupcům dítěte nebo osobě, 
kterou určí rodiče. O předávání dítěte musí být učiněna písemná dohoda podepsaná 
zákonnými zástupci dítěte a třídním učitelem žáka. Mimořádné uvolnění dítěte 
z vyučování je možné pouze na písemnou (podepsanou a datovanou) žádost rodičů. 
Žáci, kteří jezdí rozvozem, jsou předáni řidičům mikrobusů. Žáci, kteří jsou ubytováni 
v domově, jsou předáni ze Školní Družiny pracovníkům Domova.  

   

Čl. 2 

DOCHÁZKA DO ŠKOLY 

  

 1. Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Vzhledem ke zdravotnímu 
stavu a schopnostem žáka je možno na návrh ošetřujícího lékaře upravit počet dnů 
výuky a její rozsah i obsahovou stránku v rámci IVP. Tyto úpravy musí být schváleny 
ředitelkou školy.  

 2. Nepřítomnost žáka ve škole může být omluvena jen z vážných zdravotních důvodů 
nebo z vážných rodinných důvodů. O důvodech nepřítomnosti na vyučování informují 
zákonní zástupci žáka třídního učitele včas, nejpozději do tří dnů od počátku 
nepřítomnosti žáka, a to písemně nebo telefonicky na čísle: 327311359. Po návratu 
žáka do školy je nutné dodat třídnímu učiteli písemnou omluvenku se zdůvodněním 
nepřítomnosti žáka ve škole podepsanou zákonným zástupcem nebo lékařem. 
Uvolnění z jedné vyučovací hodiny poskytuje v odůvodněných případech vyučující, 
na den třídní učitel, na více dnů ředitelka školy.  

   

Čl. 3 

CHOVÁNÍ ŽÁKA  

  

 1. Žáci jsou vedeni ve škole i mimo školu k dodržování všech pravidel hygieny a 
bezpečnosti. Bez vědomí pedagogických pracovníků se žáci nesmějí pohybovat po 
budově samostatně.  

 2. Žáci jsou vedeni k dodržování zásad slušného chování, ke vzájemné ohleduplnosti, 
ochotě pomoci spolužákům.  

 3. Žáci se ve škole přezouvají do domácí obuvi a odkládají si venkovní oděv v šatně, 
každý na předem určené místo.  

 4. Do školy žák nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo 
ohrožovat mravní výchovu žáků 

 5. Žák je veden k ochraně svého zdraví a zdraví spolužáků. Užívání drog, pití alkoholu a 
kouření je pro žáky speciální školy nepřípustné. Je zakázána manipulace 
s elektrickými spotřebiči a plynem bez dozoru pedagogického pracovníka. Je 
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zakázáno manipulovat s předměty a zařízením, které by mohlo ohrozit bezpečí 
ostatních žáků.  

 6. Žáci mají zakázáno otevírání oken bez dozoru pedagoga, je přísně zakázáno 
vyklánění se z oken a vyhazování jakýchkoliv předmětů z oken.  

 7. Žák má právo na svobodu myšlení, projevu a náboženství. Žák má právo na ochranu 
před jakoukoli formou diskriminace a násilí. Žák má právo na ochranu před všemi 
návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj. Žák má právo na 
odpočinek a oddechové činnosti odpovídající jeho zdravotnímu stavu.  

 8. Každý žák má právo vyjádřit svoji nespokojenost s výchovně-vzdělávacím procesem 
podle směrnice Vyřizování stížností.  

  

Čl. 4 

ZACHÁZENÍ SE ŠKOLNÍM MAJETKEM 

  

 1. Žák je důsledně veden k udržování nepoškozeného stavu u všech věcí, které tvoří 
zařízení školy a třídy.  

 2. Poškození majetku, učebních pomůcek, učebnic apod., žák neprodleně nahlásí 
pedagogickým pracovníkům ve třídě.  

 3. Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, ohlásí tuto skutečnost pedagogickým pracovníkům ve 
třídě.  

 4. Žáci jsou důsledně vedeni k tomu, aby se zbytečně nezdržovali na WC, aby zde 
udržovali pořádek, nepoškozovali zařízení WC a koupelen.  

  

Čl.5 

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI ŽÁKA 

  

 1. Zákonný zástupce žáka je povinen dodržovat domluvený a stanovený režim 
docházky žáka do školy. U dětí, které využívají svoz a rozvoz mikrobusy Základní 
školy speciální Diakonie ČCE Čáslav a Střediska Diakonie ČCE Čáslav, je příchod a 
odchod žáků zabezpečen pracovníky Diakonie a pracovníkem školy.  

 2. U dětí, které do školy docházejí, je zákonný zástupce dítěte povinen dítě do školy 
přivést a jeho příchod oznámit pedagogickému pracovníkovi ve školní družině nebo 
ve třídě. Následně je povinen dítě ze školy v domluvenou a stanovenou dobu osobně 
odvést.  

 3. U žáků, kteří jsou ubytováni v Domově Střediska Diakonie, je příchod a odchod ze 
školy zajišťován pracovníky Domova Diakonie ČCE V Čáslavi podle stanoveného 
rozvrhu žáků.  

 4. Zákonný zástupce má právo na přístup do školy po dohodě s třídním učitelem. 
Zákonný zástupce je partnerem pedagogických pracovníků ve třídě. Podílí se na 
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tvorbě individuálního vzdělávacího plánu svého dítěte. Pravidelně se účastní 
rodičovských schůzek a hodnocení individuálního plánu.  

 5. Zákonný zástupce má právo vyjádřit svoji nespokojenost s výchovně-vzdělávací 
činností školy podle směrnice : Vyřizování stížností ze dne 1.11.2010.  

   

Čl.6 

PRACOVNÍCI ŠKOLY 

  

 1. Pracovníci školy respektují Listinu základních práv a svobod a Úmluvu o právech 
dítěte. Při realizaci výchovy a vzdělávání vychází z potřeb dítěte a zajišťují jeho 
optimální rozvoj.  

   

  

Čl.7 

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ. 

 1. Škola zajišťuje volnočasové aktivity, výlety, rekondiční pobyty, zájmové kroužky a 
školní družinu.  

  

Čl. 8 

Součástí školního řádu je hodnocení žáků a autoevaluace školy. 

 

  

V Čáslavi dne 1.9.2011  

  

Ing Jitka Richterová  

ředitelka školy 

 

 



 

 Pomoc má mnoho tváří 
www.diakonie.cz 

 

 

 

 

 

 


