Provozní řád
Základní uměleckou školu (ZUŠ) U Půjčovny 4 zřizuje Magistrát hl.m. Prahy,
Praha l, Jungmannova 35/19
Pracoviště školy: U Půjčovny 4 .....ředitelství + 5 tříd hudebního oddělení
ZŠ Jindřišská .....detašované pracoviště - třídy (HO)
ZŠ Klimentská ...
"
"
- tělocvična (TO)
ZŠ Vodičkova
„
„
- třídy (HO + TO)
Na detašovaných pracovištích jsou učitelé, rodiče i žáci povinni respektovat tamní školní řád. Ve
škole U Půjčovny se řídí následujícím:
- škola nemá školníka. Budovu otvírá první vyučující a zavírá poslední vyučující podle
rozvrhu hodin. Za aktualizaci rozpisu při změnách rozvrhů zodpovídá zástupce ředitele.
- během vyučování otvírá třídní učitel svému žákovi na zazvonění domácího telefonu.
Je povinností každého učitele přesvědčit se komu otevřel.
- třídní učitel upozorňuje své žáky (event.docházející rodiče) na nebezpečí vniknutí cizích osob
do školy
- výuka je individuální, vyučuje se ve všech pěti místnostech školy.
- žáci navštěvují vyučování podle předem dohodnutého individuálního rozvrhu.
- učitel je povinnen být ve škole 15 min. před zahájením výuky.
- učitel zodpovídá za bezpečnost žáka v době stanovené rozvrhem. O event. předčasné
uvolnění žáka požádají rodiče zápisem do žákovského sešitu.
- na změny v rozvrhu upozorní učitel rodiče nezletilého žáka zápisem do žákovského
sešitu.
- otevře-li žákovi v době nepřítomnosti třídního učitele (např.při předčasném příchodu žáka) jiný
učitel, přebírá odpovědnost za tohoto žáka
- odpadne-li lekce z viny žáka, nemá nárok na náhradní lekci. Odpadne-li lekce z viny
učitele, je povinnen poskytnout lekci náhradní a respektovat při tom časové možnosti žáka. O náhradní lekci informuje rodiče zápisem do žákovského sešitu a změnu
zaznamená v kanceláři.
- po dohodě s třídním učitelem má rodič právo být přítomen výuce svého dítěte.
- žák hudebního oddělení (1. - 5. roč.) navštěvuje výuku hudební nauky.
- v době provozu je na škole vždy přítomen ředitel,nebo jeho zástupce. V mimořádných případech je může zastupovat pověřený učitel.
- ve třídách se přezouváme.
- na chodbě se chováme tiše.
- s připomínkami (event.stížnostmi) se mohou rodiče obrátit na vedení školy,
každé odpoledne od 13 hod. do 18 hod..
- zaměstnanci školy dodržují zásady bezpečnosti práce a protipožární opatření a
chovají se tak, aby předcházeli škodám na majetku.
- v objektu školy platí zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek,
překročení tohoto zákazu je klasifikováno jako hrubý přestupek s patřičnými sankcemi.
- vedení školy si vyhrazuje právo na event.dodatečné změny v tomto řádu.

