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Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole
a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
Žáci mají právo
na vzdělání podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Učíme se,
bavíme se, neztrácíme kontakt“;
své právo na vzdělání uplatňují účastí na vyučování, která navazuje na učivo probírané
v kmenové škole;
na zapůjčení učebnic, sešitů, pomůcek na psaní podle individuální potřeby;
na školní práci, která je v souladu s jejich zdravotním stavem;
na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností;
jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči
v rámci možností školy;
na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání;
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich
vzdělávání;
přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni;
vývoje, své připomínky může vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo
řediteli školy;
na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání.
Rodiče (zákonní zástupci) zařazeného žáka ve škole při nemocnici mají právo zejména
na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, na poradenskou činnost za
dobu pobytu v nemocnici;
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich dětí při
hospitalizaci;
požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu.
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Žáci jsou povinni
dodržovat školní řád a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli
seznámeni při nástupu;
do školy žáci nenosí cenné věci (hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u
sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn
učitelky, která zajistí jejich úschovu);
plnit pokyny pedagogických pracovníků školy v souladu se zdravotníky.
Zákonní zástupci žáků mají povinnost
na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se
vzdělávání žáka.
Vzájemné vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy a
zdravotnickým personálem
ke všem dospělým tj. učitelům, zdravotnickému i pomocnému personálu se chovají
zdvořile, zdraví je a respektují jejich pokyny;
vyjadřují-li své mínění a názory, činí tak vždy slušným způsobem;
vytváření atmosféry vzájemné spolupráce.
Provoz a vnitřní režim školy
Žáci školního věku hospitalizovaní v nemocnici navštěvují výuku na základě doporučení
ošetřujícího lékaře a se souhlasem zákonného zástupce.
Organizace školy
Škola zajišťuje výuku
žáků 1. a 2. stupně základních škol;
žákům středních škol, středních odborných škol a učilišť poskytuje konzultace.
Zařazování žáků do výuky
dítě se stává žákem školy prvním dnem výuky a přestává jím být dnem po propuštění
z léčebny;
rozsah výuky a den jejího zahájení určí lékař ve spolupráci s pedagogem;
nově přicházející žáci jsou zapsáni do „Seznamu žactva školy“ s datem příchodu
a označením navštěvovaného postupného ročníku;
celkový počet dětí – žáků je registrován ve „Výkazu o počtu žactva“.
Rozvrh hodin
vyučování školy při nemocnici probíhá na odděleních: dětském, ORL, infekčním,
chirurgickém, traumatologickém, ortopedickém, JIP, kožním, gynekologickém a dalších
dle potřeby;
začátek vyučování je zpravidla v 8 hodin a první blok končí v 10:15 hodin. Druhý blok
začíná zpravidla v 10:30 hodin a končí ve 12 hodin;
při organizaci výuky vyučující stanoví zařazení a délku přestávek podle charakteru
činnosti a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka;
dohled nad žáky je zajištěn po dobu výuky a jiných školních činností;
v průběhu vyučování jsou žáci uvolněni na jednotlivá vyšetření.
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Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
škola uplatňuje různé formy a metody umožňující včasné zachycení výskytu sociálně
patologických jevů mezi hospitalizovanými žáky;
v této oblasti spolupracuje se zákonnými zástupci a zdravotníky;
žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek
v areálu školy, porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu;
projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování,
zneužíváním informačních technologií k znevažování důstojnosti, apod., kterých by se
dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména
v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při
školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy;
žáci jsou v době výuky pod neustálým dohledem pedagogů školy, odchody k jednotlivým
výkonům, vyšetřením a vizitám zajišťuje zdravotnický personál;
žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných společně se zdravotníky
tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani svých spolužáků či jiných osob;
žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým
vedením bez dohledu učitele;
z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken;
každý úraz, poranění či nehodu při školních činnostech jsou žáci povinni hlásit ihned
svému učiteli;
anonymní stížnosti, podněty připomínky mohou žáci vhazovat do schránky důvěry, která
je umístěna na oddělení.

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků
žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem;
každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí
v plném rozsahu zákonní zástupci žáka, který poškození způsobil;
každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí.
V Karlových Varech dne 28. srpna 2012

Mgr. Jana Hynková
ředitelka školy
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