Masarykova základní škola Libštát, příspěvková organizace
Libštát 17, 512 03 Libštát

DODATEK Č. 2 KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU
č. j. MZŠ–L 27/2019

S účinností od 2. 9. 2019 se:
- mění znění bodu 4., 6. a 9. v kapitole II. Další podrobnosti k výkonu povinností žáků a
základní pravidla chování ve škole takto:

4. Nemá-li žák (1. stupně) ve škole žákovskou knížku, hlásí to vždy na začátku první vyučovací hodiny.
Zapomenutí domácího úkolu či školních potřeb oznamuje vždy na začátku příslušné hodiny.
6. Žák dodržuje vyučovací dobu, je před začátkem vyučovací hodiny na svém místě připraven
k vyučování, v průběhu hodiny nesmí toto místo opustit bez souhlasu vyučujícího, na konci hodiny
vyčká na pokyn učitele k ukončení. Poté se přemístí do učebny určené rozvrhem stěhování, případně
do odborné učebny, kde dodržuje řád, jenž je zde vyvěšen.
9. Přestávky žáci využívají k odpočinku, přípravě na další vyučování a k uspokojení svých
psychohygienických potřeb (návštěva toalety, svačina, pitný režim, …). Je přísně zakázáno
shromažďovat se v prostorách toalet a zůstávat tam po dobu delší než nutnou. Dále je zákázáno
navštěvování jiných tříd a pater budovy, včetně šaten. (Výjimkou je vyzvednutí objednané svačiny
v kiosku o velké přestávce.)
- v kapitole IV. Provoz a vnitřní režim školy (§ 30 odst. 1 písm. b) školského zákona) v oddíle B.
Režim činnosti ve škole se vynechává v bodě 1. věta „Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských
knížkách.“ a bod 3.
- v kapitole V. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před

sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí (§ 30 odst. 1
písm. c) školského zákona) se mění bod 3. takto:
3. Školní budova je otevřena pouze v době od 7:35 do 8:00 hodin, jinak je vstup umožněn použitím
zvonku. Zaměstnanci školy, cizí strávníci a žáci 2. stupně mají vstup umožněn pomocí čipů. Každý,
který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se
nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře
hlavního vchodu i všech únikových východů.

Tyto změny byly projednány a schváleny na úvodní pedagogické radě a Školské radě dne 27.
8. 2019.

V Libštátě dne 27. 8. 2019

Mgr. Jana Marková, ředitelka školy

