Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4
tel. 224 234 585
e-mail: skola@zus-upujcovny.cz
www.zus-upujcovny.cz
zřizovatel školy Magistrát hl. m. Prahy
IČ 70832897, ředitelka školy Bc. Jitka Sochová

Provozní řád
Základní umělecká škola poskytuje umělecké vzdělání v hudebním a tanečním oboru, kapacita školy 340 žáků
Pracoviště školy: U Půjčovny 4
ZŠ Jindřišská 32
GPJP Jindřišská 36
MŠ Revoluční 26

detašované pracoviště
detašované pracoviště
detašované pracoviště

ředitelství + třídy HO
třídy HO
třídy HO, tělocvična TO
tělocvična TO

Na detašovaných pracovištích jsou učitelé, rodiče i žáci povinni respektovat tamní provozní řád.
Ve škole ZUŠ U Půjčovny se řídí následujícím:

obecné:
•
•

•
•

učitel:
•
•

•
•
•
•
•

žák:

•

•
•
•
•
•

škola nemá školníka
budovu otvírá první zaměstnanec a zavírá poslední zaměstnanec dle rozpisu. V dopoledních hodinách zůstává
budova zamčena na mříž, taktéž při posledních hodinách po 19 hodině. Zamykají-li se vstupní dveře přes den,
zamykají se pouze na spodní zámek. Za aktualizaci rozpisu (při změnách rozvrhů) zodpovídá zástupce ředitele
zaměstnanci školy dodržují zásady bezpečnosti práce a požární ochrany a chovají se tak, aby předcházeli
škodám na majetku
lékárnička je umístěna v kuchyňce
učitel je povinen být ve škole 15 min. před začátkem výuky
během vyučování otvírá třídní učitel svému žákovi na zazvonění telefon, povinností každého učitele je
přesvědčit se, komu otevřel na monitoru
učitel upozorňuje své žáky (event. docházející rodiče) na nebezpečí vniknutí cizí osoby do školy
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
v průběhu výuky vyučující větrá o přestávkách, v době výuky okna zavírá
žáci navštěvují vyučování podle předem domluveného rozvrhu, po dohodě s třídním učitelem má rodič právo
být přítomen výuce svého dítěte
řádně kontrolují vstupní dveře, že při příchodu i odchodu po sobě zavřeli
jsou povinni hlásit svému učiteli, vstoupí-li do budovy cizí osoba
ve třídách se žáci přezouvají, na chodbě se chovají tiše
odpadne-li lekce z viny žáka, nemá nárok na náhradní lekci. Odpadne-li lekce z viny učitele, je povinen
poskytnout lekci náhradní a respektovat při tom časové možnosti žáka. O náhradní lekci informuje rodiče
zápisem do žákovského sešitu.
v objektu školy platí zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, překročení tohoto zákazu
je klasifikováno jako hrubý přestupek.

V době provozu je ve škole přítomna ředitelka školy nebo zástupce ředitele. V mimořádných případech nouze
(havárie, požár aj.) řídí krizovou situaci. Na každý den je v rozpisu určen také pověřený vyučující, pro případ
nepřítomnosti ředitelky, či zástupce.
S připomínkami (event. stížnostmi) se mohou zákonní zástupci obrátit na vedení školy.
Provozní řád nabývá platnosti od 21.9.2018 s účinností od 1. 10. 2018

