ŘÁD
třídy pro sdružené domácí vzdělávání Spolu růst
organizované zapsaným ústavem Spolu růst ve spolupráci se ZŠ Těptín

Vypracovala:
Schválil:
Datum vydání:

Barbora Kubíčová, provozní manažer
Martin Šimáček, ředitel školy
27.8.2018

Třída umístěna na adrese:
Svatoslavova 333/6
Praha 4 - Nusle
140 00

1

1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných
vztahů se zaměstnanci a zacházení s majetkem ústavu
K docházce do sdruženého domácího vzdělávání Spolu růst organizovaného ústavem
Spolu růst (dále jen „ústav“) ve spolupráci se ZŠ Těptín se žáci a rodiče žáků rozhodli
svobodně, a to s vědomím práva vybrat si, kde chtějí žáci získat základní vzdělávání.
Řád navazuje a koresponduje s dokumentem „Koncepce vzdělávání“.

Práva žáků
Žáci mají právo užívat prostory určené k výuce a materiální vybavení třídy. Veškeré
prostory a pomůcky využívají se svolením průvodců – učitelů, respektují jejich pokyny
a pravidla užívání vnitřních a vnějších prostorů školy. O případném poškození informují
pracovníka ústavu.
Žáci mají právo vybrat si, jestli se budou ve škole na chodbách (cestou do třídy)
přezouvat nebo ne. Odpovídají však za pořádek a čistotu prostorů, ve kterých se
pohybují. Ve třídě se žáci přezouvají.
Žáci mají právo v průběhu vyučování opustit třídu, ale jenom se souhlasem průvodce učitele.
Povinnosti žáků
Žáci chodí do sdruženého domácího vzdělávání pravidelně a včas a účastní se činností
organizovaných ústavem.
Žáci dodržují školní řád a předpisy a pokyny ústavu k ochraně zdraví a bezpečnosti,
s nimž byli seznámeni. Školní řád jsou žáci povinni dodržovat i na všech akcích
pořádaných mimo budovu školy – výlety, vycházky, přednášky, exkurze apod.
Žáci se chovají ohleduplně k ostatním spolužákům i dospělým, mluví slušně, dodržují
zásady společenského chování a pravidla stanovená pro jednotlivé aktivity a oblasti.
Žáci se chovají vždy tak, aby nikoho neohrozili ani nezpůsobili újmu na zdraví sobě ani
druhým, nepoškodili majetek ústavu ani osobní. Odpovídají za pořádek, čistotu a stav
svého místa, kde zrovna pracují, i za pomůcky jim svěřené.
Poškodí-li žák majetek ústavu, informuje o tom učitele. Průvodce - učitel pak ve
spolupráci se žákem, příp. zákonným zástupcem nalezne řešení vedoucí k nápravě
škody.
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Žáci nenosí do třídy předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jejich nebo
jiných osob. Cenné předměty neponechávají volně odložené, v případě nutnosti je
předají k úschově průvodkyni - učitelce, která je po stanovenou dobu přebere do
úschovy a zajistí jejich bezpečnost.
Žáci nenosí do třídy mobilní telefony ani jiná elektronická zařízení.
Žákům je zakázáno držení, distribuce a zneužívání návykových látek.
Žákům není dovoleno manipulovat s elektrickými spotřebiči či elektrickým vedením.
Žáci jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla předcházející úrazům. Každý úraz,
poranění, náhlé onemocnění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školních
prostorách nebo mimo budovu při akci pořádané ústavem, žáci hlásí ihned průvodci učiteli.
Práva průvodců - učitelů
Průvodci - učitelé mají právo být informování o veškerém dění ve škole.
Průvodci - učitelé mají právo vyjádřit své názory ke všem problémům ve škole.
Průvodci - učitelé jsou podporováni v dalším vzdělávání.
Průvodci - učitelé mají právo odmítnout návštěvu ve své výuce, pokud o ní dopředu
nebyli informováni.
Průvodci - učitelé mají právo změnit začátek a délku vyučovací jednotky, přičemž dbají
na hygienické potřeby žáků a jejich právo na odpočinek.
Povinnosti průvodců - učitelů
Průvodci - učitelé dodržují partnerský a respektující vztah k žákům a k jejich rodičům,
respektují Úmluvu o právech dítěte.
Průvodci - učitelé dodržují zásady bezpečnosti práce, požární a civilní ochrany. Před
akcemi vyžadujícími poučení žáků, vždy toto prokazatelným způsobem provedou. Při
úrazu průvodce - učitel poskytne první pomoc a zajistí lékařské ošetření.
Průvodci - učitelé nesdělují žákům a zákonným zástupcům důvěrné informace týkající
se jiných žáků nebo zaměstnanců ústavu. Důvěrné informace o žákovi sdělují výhradně
jenom zákonnému zástupci dítěte.
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Práva rodičů (zákonných zástupců)
Zákonní zástupci žáků mají právo být informování o průběhu o výsledcích jejich
vzdělávání, a to zejména při schůzkách rodičů s průvodci – učiteli a zástupci ústavu, při
tripartitních schůzkách rodičů s dětmi a průvodci - učiteli, popř. individuálně podle
dohody s průvodci - učiteli.
Zákonní zástupci žáku mají právo se vyjadřovat ke všem rozhodnutím týkajícím se
podstatných záležitostí vzdělávání žáka.
Zákonní zástupci žáků mohou učinit návštěvu ve vyučování nebo na akci ústavu, a to
předchozí domluvě s průvodcem - učitelem.
Povinnosti rodičů (zákonných zástupců)
Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby žák řádně docházel do sdruženého
domácího vzdělávání.
Zákonní zástupci se na vyzvání ředitele ústavu osobně účastní projednání závažných
otázek týkajících se vzdělávání jejich dítěte.
Zákonní zástupci jsou povinni informovat ústav o změně zdravotní způsobilosti,
zdravotních obtížích žáka nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít
vliv na průběh vzdělávání. Zejména informuje ústav 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.).
Zákonní zástupci jsou povinni oznamovat ústavu údaje podle § 28, odst. 2 a 3 zákona
561/2004 Sb. a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo
bezpečnosti žáka, a změny v těchto údajích.
Zákonní zástupci v případě změny osobních údajů, adresy nebo telefonických kontaktů
nahlásí neprodleně nové údaje řediteli ústavu.
Konzultaci s průvodci - učiteli si zákonní zástupci domlouvají mimo vyučování.
V případě neplánované nepřítomnosti žáka ve škole (např. nemoc) omlouvají svého
žáka před vyučováním telefonicky či SMS na telefonní číslo průvodkyně - učitelky
Renaty Hromkové na tel. 723 439 526 (v případě její nepřítomnosti na tel. číslo
průvodkyně - učitelky Ilony Novákové 723 068 819). Při dlouhodobější absenci je nutné
s průvodcem - učitelem domluvit individuální vzdělávání podle měsíčního plánu a
informovat o situaci zástupce ústavu.
V případě předem známé a plánované nepřítomnosti zákonní zástupci domlouvají
uvolnění žáka s průvodcem – učitelem s dostatečným předstihem.
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Zákonní zástupci dodržují termíny splatnosti školného, stravného, školy v přírodě a
případně další platby. V případě nedodržení termínu splatnosti má ředitel ústavu právo
stanovit (v souladu s příslušnou smlouvou) poplatek z prodlení. V případě jakéhokoliv
důvodu prodlení platby informují zákonní zástupci včas provozního manažera ústavu
Barboru Kubíčovou na 734 201 411.

2. Provoz a vnitřní režim
Budova školy se otevírá každý školní den v 7:30.
V době od 8:00 do 9:00 mohou žáci navštěvovat školní družinu. Buď ve třídě školy nebo
v prostorách školky (Šmilovského 8, Praha 2, Vinohrady), odkud v 8:30 budou jedním
průvodcem – učitelem pěšky odváděni do školy.
Výuka začíná v 9:00 ranním kruhem. Žáci jsou povinni být ve škole v dostatečném
předstihu před začátkem vyučování, aby se mohli řádně a v klidu připravit na samotnou
výuku.
Žáci si odkládají svrchní oděv, případně obuv, ve třídě na věšáky.
Výuka probíhá v blocích, nebo i formou projektů pondělí až pátek.
8 – 9:00 ranní družina
9:00 – 10.30 ranní kruh + 1.blok
10.30 – 11.00 svačina, přestávka
11.00 – 12.30 2.blok
12:30 – 13:30 oběd, přestávka
13:30 – 15.00 3. blok (kroužky)
15:00 – 16.00 odpolední klub
16.00 – 16.30 vyzvedávání dětí ze školy
3. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků
Každý zaměstnanec je povinen v době pobytu dětí ve škole vždy uzavírat hlavní vchod
do budovy školy. Žáci, zákonní zástupci a zaměstnanci školy se do budovy školy
dostávají použitím elektronických čipů.
Průvodci - učitelé jsou povinni dbát na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve
třídě i při pobytu venku mimo budovu školy.
Žák informuje průvodce - učitele ve chvíli, kdy chce opustit třídu a sdělí mu, kam chce
jít, případně za jak dlouho se vrátí. Třídu opouští pouze se souhlasem průvodce učitele.
Žák se neprodleně po vykonání dohodnuté činnosti vrací do příslušné třídy.
5

Průvodce - učitel zná přesný počet žáků, které má na zodpovědnost a tento počet
průběžně kontroluje.
Při pobytu mimo vnitřní prostory školy je průvodce - učitel povinen znát počet žáků, se
kterými opustil školní budovu a mít nepřetržitý přehled o všech těchto žácích, které
má na zodpovědnost.
Žáci jsou předem seznámeni s pravidly, které platí pro různé typy akcí (exkurze, výlety,
školy v přírodě apod.). Při akcích konaných mimo budovu školy jsou žáci povinni dbát
pokynů průvodců - učitelů či jiných dohlížejících zaměstnanců ústavu a při pohybu po
veřejných komunikacích se řídit pravidly silničního provozu.
Každý úraz žáka, ke kterému dojte v budově školy nebo jinde v souvislosti s výukou či
jinou akcí pořádanou ústavem, je žák povinen hlásit průvodci – učiteli. Ústav vede
evidenci úrazů žáku, k nimž došlo ve třídě nebo při činnostech souvisejících s výukou,
vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. Všichni
zaměstnanci ústavu jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat
první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení ústavu.
Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve třídě zajišťuje ústav svými zaměstnanci,
pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogický
pracovníkem, může ředitel ústavu k zajištění dohledu nad žáky určit pouze, pokud je
zletilý a způsobilý k právním úkonům.

4. Závěrečná ustanovení
Tento řád je závazný pro zákonné zástupce žáků, žáky i všechny zaměstnance ústavu
Spolu růst a ZŠ Těptín.
Tento řád se zveřejňuje a je kdykoliv každému přístupný na internetových stránkách
ústavu www.spolurust.cz

V Praze dne 27.8.2018

Martin Šimáček
ředitel ústavu Spolu růst

6

