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Řád školy v přírodě
1. Škola v přírodě je součástí vyučování. Žáci jsou povinni při pobytu na ŠvP plnit pokyny
vedoucího ŠvP a ostatních pracovníků a dodržovat řád ubytovacího zařízení, řád školy
v přírodě a denní řád, s kterými jsou seznámeni a visí na nástěnce.
2. Účast všech žáků na stanoveném denním programu je povinná. Neúčast je možná jen po
dohodě s příslušným pedagogem a žák pak zůstává pod dozorem určeného pracovníka,
kterého zcela respektuje.
3. Onemocnění a poranění hlásí žák ihned pedagogickému dozoru a zdravotníkovi ŠvP.
4. Povinností každého účastníka ŠvP je udržovat čistotu a pořádek ve všech prostorách
ubytovacího zařízení, např. na pokoji, ve společenských místnostech, v učebnách, na
hygienických zařízení, v jídelně, v místnosti na obuv. Poškození ubytovacího zařízení je třeba
ihned nahlásit a hradí ji ten, kdo ji způsobil. Vznikne-li větší škoda, má vyučující povinnost
kontaktovat okamžitě rodiče tak, aby mohli škodu na místě uhradit.
5. Používání elektrických spotřebičů, obsluha topení, používání klíčů, otevírání oken apod. se
řídí pokyny vedoucího ubytovacího zařízení a vedoucího ŠvP.
6. Žáci se scházejí v učebnách, ve společenských místnostech, jídelně a na hřištích. Vzájemné
návštěvy na pokojích se řídí pokyny pedagogických pracovníků. Žák nesmí bez dozoru opustit
budovu, ani jiné místo, pokud mu to nebude pedagogickým pracovníkem dovoleno.
7. Kouření, alkoholické nápoje a jiné návykové látky jsou přísně zakázány.
8. Používání mobilních telefonů během dne není vhodné, je omezeno dohodou mezi třídním
učitelem a rodiči, kterou uzavřeli na třídní schůzce. Za mobily, peníze a jiné cenné věci
neručíme, pokud nejsou uloženy u pedagogických pracovníků. Ztrátu je nutno ihned hlásit
vedoucímu ŠvP nebo příslušnému dozoru. Pokud to rodiče žáků předem odsouhlasí, žáci si na
ŠvP mobily, tablety a jiné elektronické přístroje neberou.
9. Žáci jsou povinni dodržovat denní řád, včasné nástupy na program dne, dodržovat čas budíčku
a večerky s nočním klidem, polední klid na lůžku a pokoji. Žáci jsou povinni dodržovat pravidla
bezpečnosti při sportovních hrách, při pobytu mimo budovu, při výletech a skupinových
hrách. Jsou povinni samostatně si chystat oblečení, učení na výuku a potřeby do batůžku na
výlety, ošetřovat si své osobní věci a pečovat o ně.
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10. Svá přání a stížnosti sdělují žáci pedagogickým pracovníkům nebo vedoucímu ŠvP.
S personálem ubytovacího zařízení jednají slušně a zdvořile.
11. Žák, který poruší kterýkoli bod tohoto řádu, bude podle stupně porušení potrestán a může
být vyloučen z dalšího pobytu bez nároku na vrácení zaplacených výloh. Rodiče i ředitelství
koly budou o tomto porušení bezprostředně informováni.

Dne 1. 4. 2016
………………………………………………………………
PhDr. Božena Küfhaberová, Ph.D.
ředitelka školy
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