
Školní dvacatero  
 

Církevní základní školy ORBIS – PICTUS s.r.o., Budějovická 825, Tábor 
 

(výňatek ze školního řádu) 
 
 
 

1. Provoz školy je od 6.30 hod do 16.00 hod.  
2. Začátek vyučování je v 8.00 hod. Žáci přicházejí do školy včas, aby se mohli řádně připravit na první 

vyučovací hodinu – nejpozději v 7.50 hod. 
3. Přezouvání je povinné, žáci se přezouvají v prostorách šaten. Boty a oblečení zde zůstávají po celou 

dobu vyučování. Všichni žáci vstupují do šaten vchodem z Třebízského ulice (přes zahradu). 
4. Službu v šatnách vykonává školnice, žáci dbají na pořádek na svých úsecích šaten, před dopoledním 

vyučováním v 7.55 hod šatny školnice zamyká. 
5. Žáci zdraví všechny dospělé osoby v budově školy. 
6. O přestávkách se žáci 1. stupně pohybují pouze po patře, kde probíhá jejich výuka, poslouchají 

příkazů všech pracovníků školy a učitele, který má dozor na příslušném patře. 
7. O přestávkách se žáci 2. stupně mohou pohybovat po přízemí a 1. patře školy (i pokud tam neprobíhá 

výuka jejich třídy) s podmínkou, že jsou tito žáci shromážděni ve třídách (nikoliv po chodbách či 
mezipatrech), poslouchají příkazy učitelů a dozoru. 

8. Každý odchod ze školy žák oznamuje učiteli (který ve třídě učí nebo třídnímu učiteli), bez jeho 
souhlasu nesmí opustit objekt školy. Žáci nesmí sami bez dozoru na školní zahradu. 

9. Přijde-li žák pozdě do třídy na vyučování, omluví se učiteli za pozdní příchod. 
10. Nepřítomnost žáka ve škole omlouvají rodiče nebo jejich zákonní zástupci nejpozději do 3 dnů 

třídnímu učiteli. 
11. Pokud žák ze závažných důvodů není připraven na vyučování, může tuto skutečnost oznámit a 

zdůvodnit vyučujícímu učiteli. Nemá-li žák pomůcky, oznámí tuto skutečnost učiteli při začátku 
hodiny příslušného předmětu. 

12. Žáci jsou povinni udržovat čistotu a pořádek v budově školy. Žáci šetrně hospodaří s učebními 
pomůckami a učebnicemi. Při poškození nebo ztrátě uhradí přiměřenou částku. 

13. Průběžná klasifikace se zapisuje do žákovské knížky, kterou je žák povinen nosit na každou vyučovací 
hodinu. Žák dbá na průběžné doplňování svých známek do žákovské knížky. 

14. Žáci nenosí do školy předměty, které bezprostředně nesouvisí s výukou a neslouží k osobní potřebě 
žáka. Pro žáky platí zákaz používání mobilního telefonu, tabletu, iPADu, přehrávače v době pobytu ve 
škole (nutnost vypnutí a uložení v aktovce). Žáci jsou povinni vypnout mobilní zařízení již při vstupu 
do areálu školy a zapnout je lze až po odchodu ze školy domů. V případě poškození či ztráty 
mobilních zařízení škola nenese žádnou zodpovědnost.  

15. V celé budově školy platí přísný zákaz nošení zbraní, manipulace s ohněm, donášení a požívání 
alkoholu či podobných návykových látek (cigarety, drogy, energetické nápoje) a jiná manipulace 
s nimi. 

16. Na hodiny tělesné výchovy nesmí žáci nosit předměty, kterými by se mohli zranit nebo zranit své 
spolužáky (klíče, hodinky, řetízky, náramky). 

17. Po skončení vyučování nebo po skončení odpoledních aktivit uvedou žáci svou třídu do pořádku, 
uloží židle na lavice. 

18. Žáci jsou hodnoceni za své školní výsledky podle pravidel hodnocení. 
19. Všichni žáci a učitelé jsou povinni respektovat pravidla stanovená školním řádem.  
20. Podrobnější pravidla pro chování ve škole lze naleznout v řádech, které jsou k nahlédnutí na webu 

školy, ve sborovně a ředitelně školy.   
 
  
 
   

Mgr., Ing. Karel Dušek 

ředitel školy 

 


