Příloha č. 1

ŠKOLNÍ ŘÁD
Základní škola, Bohumín – Šunychl 463
Organizace vzdělávání dětí:
- Základní škola je součástí Dětského diagnostického ústavu Bohumín a zařazení žáků
do tříd podle ročníků, školního vzdělávacího programu a mentální úrovně žáků,
nemůže být ovlivněno
- děti jsou rozděleny do pěti tříd, dle schopností, věku a znalostí, popř. podle stupně
zdravotního postižení
- v jednotlivých třídách se vyučuje dle školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání nebo školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – přílohy
pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, popř. dle osnov základní školy č.
16847/96-2 nebo zvláštní školy č. 22980/97-22
- cílem vzdělávání dětí v DDÚ je zjištění úrovně dosažených znalostí a dovedností,
stanovení a realizování specifických vzdělávacích potřeb v zájmu rozvoje osobnosti
dítěte přiměřeně jeho věku, individuálním předpokladům a možnostem
- vzdělávání dětí směřuje k jejich dalšímu rozvoji znalostí, zkušeností a dovedností
- vzdělávání dětí je realizováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a zákonem č.
109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pro každého žáka je zpracován
individuální vzdělávací plán.
- školní vzdělávací program a organizace vzdělávání jsou upraveny podle konkrétních
podmínek, vzdělávacích potřeb a možností žáků, v souladu s Opatřením ministryně
školství, mládeže a tělovýchovy, č.j.: 24 653/2006-24.
- hodnocení výsledků vzdělávání se provádí v součinnosti s původními školami žáků
před nástupem do DDÚ a řídí se dle §51 až §53 školského zákona
-

všechny děti umístěny v DDÚ navštěvují školní vyučování v průběhu školního roku
před začátkem vyučování předá vychovatel nebo asistent pedagoga žáky učiteli
žáci jsou povinni uposlechnout pokynů učitele v průběhu vyučování i o přestávkách,
pečlivě je plnit, bez dovolení neopouštět učebnu
v případě, že do učebny vstoupí během vyučování dospělá osoba, žáci povstanou na
znamení pozdravu
jedním z hodnotících kritérií chování dětí, je i chování během vyučování
žáci se chovají slušně a dodržují zásady bezpečnosti
kázeňské přestupky ze školy podléhají stejným výchovným opatřením jako přestupky
v době mimoučební
žáci jsou povinni zacházet s učebnicemi, sešity i se zapůjčenými pomůckami šetrně
před odchodem z učebny zanechá žák své místo v pořádku
určená služba provede smazání tabule, učitel třídu zamyká
v době přestávek konají učitelé dozor nad žáky dle rozvrhu, schváleného ředitelem
DDÚ
se souhlasem učitele mají žáci možnost, v době vyučování i přestávky, hovořit
s odbornými pracovníky
určená služba se stará o pořádek ve třídě, rozdává a ukládá učebnice a jiné školní
pomůcky, dle pokynů učitele
ve vyučování se žáci hlásí
učitele oslovují „paní učitelko“, „pane učiteli“
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-

pro potřeby TV je možno, se souhlasem ředitele, upravit rozvrh hodin
po dohodě s ředitelem provádějí odborní pracovníci diagnostické šetření i během
vyučování
každý pracovník, který si dítě převezme, je za ně zodpovědný
ve třídě je stanoven počet dětí dle zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů

Organizace vyučování:
750 – 800
800 – 845
855 – 940
940 – 1000
1000 – 1045
1055 – 1140
1150 – 1235
1235 – 1300
1240 – 1330
1350 – 1435

Příprava žáků na vyučování, předávání informací mezi vychovateli a učiteli
1. vyučovací hodina
2. vyučovací hodina
Velká přestávka - svačina
3. vyučovací hodina
4. vyučovací hodina
5. vyučovací hodina
Oběd, dozor v jídelně – učitelé, předávání dětí vychovatelům
6. vyučovací hodina
7. vyučovací hodina – předávání dětí vychovatelům

Školská rada:
Při ZŠ v DDÚ Bohumín je zřízena školská rada, dle ustanovení §167, školského
zákona.

Školní řád byl schválen školskou radou dne 30.11.2009.

__________________
PhDr. Bedřich Kostlán
ředitel DDÚ
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