Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
Komenského 754, 749 01 Vítkov

Vnitřní řád školy
1. Vyučování žáků v Základní škole a gymnáziu Vítkov, příspěvková organizace probíhá podle ŠVP
„Úspěšný žák - úspěšná škola“, ŠVP pro ZŠS „Ze školy do života“, ŠVP pro gymnázium „Vidět a vědět“
a ŠVP pro zájmové vzdělávání „Cesta objevů“.
2. Vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá v souladu s vydaným Doporučením
příslušného ŠPZ.
3. Rozvrh hodin obdrží každý pedagogický pracovník školy, třídní učitelé obdrží rozvrh hodin své třídy.
Rozvrh hodin visí v každé kmenové třídě, obsazenost učebny visí na dveřích třídy. Rozvrhy hodin
mohou být aktualizovány dle provozních potřeb školy.
4. Veškeré změny v rozvrhu hodin musí být ohlášeny vedení školy.
5. Vyučovací hodina trvá 45 minut.
6. Krácení nebo prodlužování hodin je nepřípustné.
7. Nedostaví-li se žák na vyučování, provede vyučující zápis do třídní knihy.
8. Pracovník školy je povinen ohlásit předem svoji nepřítomnost (např. telefonicky).
9. Suplování za nepřítomného učitele určuje pověřený zástupce ředitele školy. O předem sjednaných
kolegiálních výpomocích učitelů musí být vedení školy informováno.
10. Průběh výuky nelze bez souhlasu ředitele nebo zástupkyně ředitele narušovat.
11. Soukromé návštěvy a telefonáty pedagogických pracovníků během výuky jsou nežádoucí, o výjimkách
rozhodne ředitel nebo zástupkyně ředitele.
12. Žákem zameškané hodiny se nenahrazují.
13. Učitel je povinen oznámit a zdůvodnit řediteli nebo zástupkyni ředitele svůj odchod z budovy školy
během vyučování.
14. Návštěvy neznámých osob v objektu školy jsou povoleny pouze s vědomím ředitele nebo zástupkyně
ředitele školy.
15. Učitelé a žáci jsou povinni se v objektu přezouvat.
16. Dozory jsou stanoveny na začátku školního roku a vyvěšeny na viditelném místě na jednotlivých
chodbách. Pedagogický pracovník dbá na slušné a ukázněné chování žáků školy i na veřejnosti a je
povinen zasáhnout, je-li ohrožena bezpečnost školního režimu nebo zdraví přítomných a ohlásí tuto
záležitost neprodleně řediteli nebo zástupkyni ředitele.
17. Zařízení školy je možno za úplatu zapůjčit žákům i dospělým osobám na základě písemné dohody.
18. Požívání alkoholických nápojů, drog a jiných omamných látek je v prostorách školy zakázáno.
19. Škola je otevřena od pondělí do pátku v době od 6:00 do 18:00 hod. Výjimky povoluje ředitel školy.
20. Soukromé záležitosti se všichni zaměstnanci školy zásadně nevyřizují ve své pracovní době, výjimky
může povolit ředitel školy.
21. Zaměstnanec je povinen účastnit se schůzí, porad a dalších akcí svolaných vedením školy.
22. Po skončeném vyučování provede vyučující kontrolu učebny ve smyslu zásad uvedených ve školním
řádu. Učebnu uzamkne.
23. V době vyučování se pedagogický pracovník nevzdaluje z učebny. V případě, že je z učebny odvolán
zajistí si adekvátní dozor.
24. Návštěvy, které nesouvisí s plněním pracovních povinností, zaměstnanec nepřijímá.
Tento Vnitřní řád školy vstupuje v platnost 10. 2. 2020 a ruší platnost Vnitřního řádu školy z 3. 9. 2013.

Ve Vítkově 10. 2. 2020

Mgr. Miroslav Bučánek, ředitel školy

