
Шкільний розпорядок - основна частина 
 
Права та обов'язки учнів школи та деталі правил 
Взаємовідносини з педагогічними працівниками: 
 

1. Права учнів 
 

1. Весь педагогічний колектив та працівники школи будуть у своїй навчально-
виховній діяльності повністю поважати права дітей, визначені Конвенцією про 
права дитини та Хартією основних прав і свобод. 
2. Право учнів школи - засновувати органи самоврядування учнів, обирати і 
бути обраними до них, працювати в них і через них звертатися до директорів 
школи або шкільної ради та членів адміністрації школи, заявивши, що 
директор школи і шкільна рада зобов'язані з висновками і висловлюваннями 
цих органи самоврядування розглядати і аргументувати свою позицію щодо 
них. 
3. Учні мають право на освіту та освітні послуги відповідно до Закону про 
освіту. Кожен учень школи має гарантоване законодавством право на 
безкоштовне надання затверджених навчальних посібників. 
Кожен учень може користуватися закладами школи та компонентами школи, 
яка засновує / шкільну їдальню, шкільний колектив, шкільний клуб/. може 
користуватися послугами шкільної бібліотеки і в рамках позашкільної 
діяльність, організована школою, щоб використовувати приміщення школи, 
керовані / професійні класи, клас 
Обчислювальна техніка, тренажерні зали, басейн /. Забезпечення безпеки 
учнів, передбачених нагляду за учнями. Всі учні мають право використовувати 
призначену вчителем консультаційну годину. 
4. правами учнів відповідних класів є вибір іноземної мови, вибір викладання 
факультативних і необов'язкових предметів. Однак створення окремих 
відділень буде обумовлено економічно. мізерну кількість споживачів та 
достатні фонди заробітної плати, виділені державою. 
5. Учень має право бути поінформованим про результати своєї роботи та 
роботу школи. 
6. Учень школи має право достойно і культурно висловити свою думку про 
роботу школи і вчителів через свого класного керівника або освітнього 
консультанта. У разі вимоги учня передають зазначені члени педагогічного 
колективу переговори з заступниками директора школи або директор школи. 
7. Учень училища має право, не розуміючи суті навчального закладу, 
звертатися за консультацією до вчителя, в обґрунтованих випадках 
(наприклад, більш тривала відсутність) звертатися при освоєнні пропущеного 
навчається на вчителя, або на класного керівника і директора школи. 
8. Учень школи має право бути ознайомлений з усіма правилами, які 
видаються школою та стосуються: його перебування і діяльності в школі. 
9. Учень не повинен піддаватися свавільному втручанню в особисте життя, 
сім'ю, будинок. або листування і незаконні посягання на свою честь і 
репутацію. Він має право на достойне лікування, яке жодним чином не 
обмежує його особистість, здібності і дає йому достатньо стимулів для 
розвитку особистості. 



10. Учень школи має право на рівномірний розподіл щоквартальних письмових 
іспитів, на пропорційний розподіл домашніх завдань і серйозних оціночних 
робіт. 
11. Учень має право брати участь у всіх заходах, організованих школою, 
претендувати на включення до підрозділів за інтересами. 
12. У разі правомірного відчуття несправедливості або знущання учень має 
право повідомити класного вчителя, директора та його заступника. Він має 
право на захист від будь-якої форми дискримінації і насильство, отже, це 
знущання, расизм, ксенофобія і нетерпимість до інакшості в будь-якій 
формі.неприпустима. 
13. Учень має право користуватися послугами консультативного відділу освіти, 
має право на надання допоміжних заходів, рекомендованих ШПП. 
 
 

2. Обов'язки учнів 
 

1. Основним обов'язком учня є належне відвідування школи та належне 
навчання. За належне 
Освітою вважається також сумлінна підготовка до уроків і виконання завдань 
домашньої підготовки за рішенням викладачів. Участь у заняттях з 
необов'язкових предметів та відвідування гуртків за інтересами, до шкільного 
колективу є обов'язковою для зареєстрованих учнів. Відмовитися можна 
завжди до кінця півріччя. 
2. Учні зобов'язані приходити до школи вчасно, не пізніше ніж за 10 хвилин до 
початку занять, оснащуватися необхідними засобами та шкільним приладдям 
відповідно до розкладу годин та інструкцій вчителів; 
Перед закінченням занять учні з міркувань безпеки не залишають будівлю 
школи без відома. викладачів. Під час уроків учні залишаються в школі лише з 
дозволу вчителів та під їх нагляду. 
3. Обов'язком учнів є дотримання шкільного розпорядку, порядків професійних 
класних кімнат, режиму школи, обов'язкова керуватися правилами, які видає 
школа і які стосуються її перебування і діяльності в школі. Обов'язки 
дотримуватись усіх правил і вказівок школи щодо забезпечення безпеки та 
охорони здоров'я, з якими були ознайомлені, керувалися ними у всіх 
приміщеннях школи, а також у заходах, організованих школою або на До тих 
пір, поки учні не передали школу. 
Якщо учень обраний і призначений для представлення школи на публічних 
виступах, участі У змаганнях (освітніх, культурних, мистецьких, спортивних....) 
він виступає показово, чесно і культивується з усвідомленням представлення 
навичок, поведінки і поведінки всіх учнів школи У разі виникнення поважних 
причин, особливо медичних, він просить звільнити його від номінації. 
4. Учень поводиться так, щоб не ставити під загрозу здоров'я ні своїх, ні інших 
людей. Своєю поведінкою він не повинен стримувати і загрожувати своїм 
однокласникам і дорослим – на перервах, у навчанні уроків та заходів поза 
школою. Поводиться з повагою і до дорослих, і до інших учнів школи, пильнує. 
інструкції працівників школи. Будь-які травми, отримані учнем під час уроків, 
під час перебування у школі або при позакласній діяльності потерпілий 
повинен негайно повідомити викладача або особу, який здійснює педагогічний 
контроль. 



5. Обов'язком учнів є виконання вказівок працівників школи, виданих 
відповідно до законодавства. 
а) шкільним або внутрішнім розпорядком; подавати класному керівнику 
документацію для вибачення за свою відсутність; 
відразу після вступу до школи, особливо після кожної її відсутності. 
6. Учні повинні займати місця під час уроків відповідно до чинного порядку 
денного сесії, або 
за вказівкою компетентного викладача, під час занять спокійно сидіти на 
своєму місці, повністю зосереджуватися 
на хід уроку, на слово доповідати, піднімаючи руку, тримати своє робоче місце 
в чистоті, перед виходом з класу привести в порядок свою парту і робоче 
місце. 
7. Кожен учень зобов'язаний доповнити навчальний заклад, який він пропустив 
під час прогулу. 
8. Учні не використовують грубих і вульгарних виразів, вони уважні до 
молодших і слабших. 
Однокласникам. Забороняється приниження, тілесні ушкодження та будь-яка 
діяльність, яка призведе до загрозу здоров'ю учнів. Учні не сперечаються, не 
сміються. Знущання неприпустимі. 
9. Оперативні розпорядки тренажерних залів та басейнів уточнюють 
коригування зовнішнього вигляду та одягу учнів з точки зору правил безпеки та 
гігієни особи, що навчається. Кожен учень школи повинен виконувати вказівки. 
викладачів та інших працівників школи. Особливо це стосується організації 
нагляду та випрямлення поведінку учнів у приміщеннях коридорів, 
роздягалень, тренажерних залів, басейну та шкільного майданчика. 
10. Учням школи заборонено користуватися, приносити, утримувати або 
поширювати на території школи та закладів школи наркотичні речовини, 
включаючи алкоголь і тютюнові вироби. Учні не повинні приносити в 
приміщення використаних школою предметів, які могли б поставити під загрозу 
здоров'я своє, здоров'я своїх однокласників або здоров'я працівників школи. 
Особливо це стосується зброї, ножів. Порушення цього положення буде 
розцінюватися як грубе порушення проти шкільного розпорядку. 
І у важких випадках буде повідомлено в поліцію ЧР. 
Обов'язком кожного учня є попередження про можливе порушення цього 
пункту шкільного розпорядку будь-якого вчителя чи працівника школи. 
11. За публічну поведінку поза заняттями несе відповідальність законний 
представник учня. 
Останній також приймає рішення про участь своєї дитини в молодіжних 
заходах пізно ввечері. 
Наприклад, дискотеки. 
Школа має право використовувати обов'язок сповіщення та попереджати про 
підозру у нехтуванні виховання неповнолітнього учня, соціального відділу 
уповноваженої громади або Поліції ЧР. Ці органи будуть 
Також повідомляється про неприпустимі прогули в навчанні та підозри у 
навчанні. 
12. З довіреними навчальними засобами та запозиченими підручниками 
поводяться так, щоб вони Непошкоджені могли повернути. У разі навмисного 
пошкодження та пошкодження, не пов'язаного з зносом через регулярне 
використання, бере участь у відшкодуванні збитків. 



13. Відшкодування шкоди, яку завдає учень своєю безвідповідальною та 
недисциплінованою поведінкою на шкільне майно та шкільні установи, буде 
застосовуватися до законного представника. Та сама процедура 
буде застосовуватися в разі навмисного заподіяння шкоди здоров'ю 
однокласника та заподіяння шкоди здоров'ю, нехтування та порушення 
шкільного розпорядку. 
14. Неприпустимо, щоб учень приходив до школи в одязі, що виражає 
симпатію до різних соціальним групам і рухам, що пропагують расизм, фашизм 
тощо. 
15. Учням дозволили користуватися мобільними телефонами. Школа не несе 
відповідальності за втрату чи відчуження. Для забезпечення безперебійного 
проведення уроку учні не будуть мобільними на уроці. 
Телефони використовувати. У годину пристрій буде вимкнено, якщо вчителю 
не буде дозволено мати мобільний телефон увімкнено (наприклад, у 
математиці для використання як калькулятори). Під час перерви учень може 
використовувати мобільний телефон таким чином, що не заважає діяльності 
школи. Забороняється користуватися мобільними телефон для запису будь-
якої події в школі (наприклад, зйомки друзів,вчителів..), що може порушувати 
приватне життя учня і працівників школи і певних чином зневажена їх 
особистість.Якщо учень повинен мати при собі мобільний телефон (наприклад, 
через хворобу...), він може його заховати в офісі школи, виключно у викладача. 
та інші програвачі музики та відео. У шкільній їдальні заборонено 
користуватися мобільними телефонами, планшетами та інші подібні пристрої. 
16. Санкціями за порушення стосовно шкільного розпорядку є виховні заходи 
відповідно до § 31 Шкільного закону та класифікації з поведінки за відповідний 
класифікаційний період. Особливо грубі неодноразові словесні та 
умисні фізичні напади учня на працівників школи чи навчального закладу або 
на іншим учням вважається серйозним винним порушення обов'язків, 
встановлених законом. Такі напади на педагогічних та інших працівників школи 
завжди розглядаються як порушення закону і буде предметом повідомлення 
Поліції ЧР 
 

II. Права та обов'язки законних представників учнів та деталі 
про Правила взаємовідносин з педагогічними працівниками 
 
1. Законні представники неповнолітніх учнів школи мають право: 
1. Законний представник має право на регулярне інформування окремих 
педагогів про користь своєї дитини, про її поведінку та підхід до виконання 
обов'язків. Для цього використовують класові 
Зустрічі, консультаційні години та електронна класна книга. Батьки учня мають 
право на індивідуальну співбесіду. Необхідно домовитися про точний термін, 
який влаштує обидві сторони. Вони мають право на консультації з 
викладачами, з виховним керівником і з керівництвом школи за попередньою 
домовленістю. 
Відповідно до Закону про захист персональних даних, інформація може бути 
подана лише непублічно. 
2. Законні представники мають можливість і право через шкільну раду 
висловлюватися щодо проектів шкільних навчальних програм та аналізу 
господарювання, затверджувати річний звіт. 



Про діяльність школи, шкільний розпорядок, правила оцінки результатів 
навчання учнів у школі, участь в опрацюванні концептуальних намірів розвитку 
школи, обговорення проекту бюджету школи 
Розглядати звіт про інспекцію. Вони мають право висловлювати свої 
зауваження щодо роботи школи і організації навчання; обирати в раду школи і 
бути обраними представниками ради школи на демократичних виборах, а 
також представляти і захищати тут потреби, інтереси всіх учнів школи і 
законних представників. 
3. Законний представник дитини має право відстоювати свої права і права 
своєї дитини, якщо він вважає, що вони якимось чином порушені. Система 
розгляду скарг визначається декретом щодо процедури розгляду скарг. Скарги 
до вищого органу регулюються постановою про адміністративне судочинство 
та чинними правилами. 
4. Законний представник має право на інформацію та консультаційну 
допомогу школі або шкільному консультативному закладу у питаннях, 
пов'язаних з освітою відповідно до Закону про освіту, на користування 
послугами консультативної служби школи. Для дітей з особливими освітніми 
потребами вони мають право на освіту, зміст, форми і методи якої 
відповідають їх освітнім потребам і можливостям, на створення необхідних 
умов. 
 

2.Обов'язки законних представників: 
 

1.забезпечити належну підготовку їхньої дитини до навчання та належної 
підготовки регулярно (не менше 1 разу на тиждень) перевіряти записи в 
учнівській книжці, а перевірку підтверджувати підписом. 
2. На прохання директора школи або класного керівника особисто взяти участь 
в обговоренні серйозних питань, пов'язаних з навчанням дитини або учня. 
Обов'язки батьків тісно співпрацювати зі школою у вирішенні ризикованої 
поведінки учнів, проявів дискримінації знущання, ворожнеча або насильство. 
3. відшкодування збитків, що виникли в школі з вини учня. 
4. Інформувати школу про зміну стану здоров'я школяра: 
- про зміни у його медичній спроможності; 
- про проблеми зі здоров'ям дитини 
- про інші факти, які можуть вплинути на його освіту 
5. Повідомляти про школи та навчальні заклади дані відповідно до п.28 п. 
статей 2 і 3 Закону про вищу освіту, інші 
дані, необхідні для належного ведення "шкільної матриці" та які є суттєвими 
для перебігу освіти; або безпеку учня, і про зміни в цих даних. 
6. Законний представник учня зобов'язаний обґрунтувати причини відсутності 
учня на уроці не пізніше 3-х календарних днів з початку відсутності учня - 
письмово або по телефону. 
Після повернення учня до школи він писав на листку-вибачення в учнівській 
книжці. Вибачення підписує законний представник учня. При підозрі на 
неприпустиму прогул класний керівник або інший 
Викладач може вимагати через представників учня медичну довідку. 
Вибачення учень передає класному керівнику відразу після повернення до 
школи. При тривалій відсутності відомої заздалегідь школи 
Вона вимагає від батьків заздалегідь письмового вибачення за відсутність 
(наприклад, сімейного відпочинку). 



Батьки вибачаться перед відомою відсутністю на уроках відповідно до 
компетентностей щодо звільнення від занять: 
- з однієї години викладачу відповідної 
- звільнення на один навчальний день класного керівника 
- звільнення на два дні і більше директора школи; 
Право подавати заяву на звільнення від занять мають лише законні 
представники учня! 
/ не наприклад, директори інших шкіл, тренери секцій TJ Slovan, керівники 
гуртків DDM, керівники 
Групи мажореток, керівники організацій за інтересами і т.д. / Цей обов'язок не 
поширюється на випадки, коли учень висувається на представлення школи в 
конкурсах і виступах. Тому що вони йдеться про участь у прийомі на роботу на 
заміну учня в рамках виконання шкільних обов'язків, він зобов'язаний 
повідомити про звільнення учня компетентну особу педагогічного працівника, 
якому було доручено призначення учнів або здійснення педагогічного нагляду 
за цією діяльністю школи. 
 
 
Експлуатація та внутрішній режим школи 

1. Загальні положення і т.д. 
 

1. Заняття розпочинаються о 8.00 та 7.00 (факультативні, факультативні, 
факультативні). 
гуртків) і закінчується о 15.25 (винятково 16.15). 
2. Урок триває 45 хвилин. Продовження навчальних годин не допускається. 
3. Після першого уроку перерва становить 15 хвилин, після другого - урок. 
Це основна перерва тривалістю 20 хвилин. За сприятливої погоди учні можуть 
під наглядом вчителів і прозрівають проводити на відкритих зонах відпочинку. 
Після 3-7 навчальних годин 
Перерви бувають десятихвилинні. 
 
2. Внутрішній режим школи, діяльність в школі - обов'язки учнів 
1. Регулярні заняття в школі розпочинаються о 8.00 год. Перед уроками учні 
збираються перед головним. 
Вхід. Вхід в будівлю відкривається: 
- для учнів, які йдуть на 0.00 год. о 6.40 год. 
- для учнів, які йдуть на 1 годину о 7.40; 
- у разі оголошених конкурсів подає викладач, який організовує конкурс, 
розклад 
Прийом на конкурс будівельних менеджерів 
- надходження на навчання інтегрованих учнів забезпечується їх особистим 
помічником старшого викладача 
Вхід до будівлі перекривається: 
- після відправлення на 0 год. о 7.10 год. 
- після прийому на 1 годину о 8.10. 
- шкільні вбиральні будуть закриті о 8.10. 
Павільйон шкільного подвір’я відкривається о 6.00 та закривається о 17.00. 
Годинник ШД працює щодня з 6.00 до 8.00 (в залежності від школи до 9.00) та 
з 11.45 до 16.30.  
 



2. Учні приходять на заняття не пізніше 7.55 год. і залишають одяг та 
взуття в роздягальні. 

 
Повний текст на www.2zsmtrebova.cz 
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