
Правила школи (скорочена версія, наприклад, для іноземців) 

1. Права учнів та їхніх законних представників 

Учні мають право:  

● на освіту та шкільні послуги 

● на інформацію про хід і результати навчання 

● , щоб допомогти вчителю, якщо він не розуміє навчальний план або потребує 

доповнити свої знання. 

 

2. Обов’язки учнів та їх законних представників  

Учні зобов’язані: 

● належним чином відвідувати школу та навчатися, якщо учень не підготовлений до 

навчання з поважних причин (наприклад, не має домашнього завдання), він/вона 

просить вибачення за виконання  

● вказівок педагогічних працівників. Персонал 

Законні представники неповнолітніх учнів зобов'язані:  

● забезпечити належне відвідування дитини та учня школи чи навчального закладу 

●  на вимогу директора школи чи школи для особистого відвідування серйозних питань, 

що стосуються навчання дитини чи учня, для 

● підтвердження причин. за відсутність учня на  

 

шкільних заняттях як на перервах. Єдиним винятком є обідня перерва між ранковими та 

денними заняттями.  

 

3. Поведінка учнів: 

● учень школи дотримується правил гарної поведінки по відношенню до всіх працівників 

школи та однокласників 

● Учні школи дотримуються правил гарної поведінки по відношенню до всіх працівників 

школи та однокласників 

● Учні не заважають уроку неадекватною поведінкою 

● Учням забороняється принести до школи цінні речі. Школа не несе відповідальності за 

відкладені предмети учнів під час і після уроків. 

● забороняється робити будь-які записи під час уроків 

● . 

 

4. Учням 

● Якщо учень не може відвідувати уроки 

● з заздалегідь відомих причин, законний представник запитає неповнолітнього учня, або 

дорослий учень письмово класним керівником про звільнення 

● може звільнити учня з одного уроку, класний керівник звільняє учня не більше ніж на 

три дні, більш ніж на три дні директор школи, через представника, за письмовою 

заявою повнолітнього учня або законного представника неповнолітнього учня. Класний 

керівник 



● Якщо учень не може бути присутнім з причин, які не були відомі заздалегідь, законний 

представник неповнолітнього/повнолітнього учня зобов’язаний не пізніше трьох днів 

повідомити класного керівника про причину неявки 

● .нудоти 

● учня, класний керівник, керівник або класний керівник надасть лікування та негайно 

повідомить його законного 

● опікуна 

● . Причину повної відсутності учня, якщо учень не хворіє, він/ вона прийде до школи 

після іспиту та братиме участь у викладанні 

● . Законний представник має можливість спілкуватися з вчителями телефоном, 

електронною поштою або особисто під час класних зборів, консультацій або 

 

5. Робота та внутрішній режим шкіл: 

● Школа працює з 7 :40, до шкільних груп y можна відвідувати з 6:00 

● . Учні входять через головний вхід.  

● Учні, які мають класи на першому поверсі, змінюються в класах. 

● Інші учні переодягаються у своїх роздягальнях, проходять через підвал і піднімаються 

головними сходами до своїх класних кімнат.  

● Учні, які йдуть до шкільної групи, змінюються в шкільній групі.  

● Роздягальня на першому поверсі замикається на перший урок вчителя. 

● Розклад уроків: 

1. 8.00 - 8.45 

2. 8.55 - 9.40 

3. 10.00 - 10.45 

4. 10.55 - 11.40 

5. 11.42 - 

- 5.12.40 

5.12.4013.25 - 14.10 

8. 14.15 - 15.00 

 

6. Правила оцінювання навчальних результатів учнів 

Оцінки та класифікація: 

● Навчальні результати учнів з окремих обов'язкових та факультативних предметів 

оцінюються за свідоцтвом про ступінь досягнення, якщо використовується класифікація:  

● 1 - відмінно  

● 2 - похвально 

● 3 - добре  

● 4 - достатньо 

● 5 - недостатньо 

● Немає, якщо можна оцінити учня з предмета, у табелі з відповідного предмета замість 

оцінки буде вказано слово «не оцінено» - N 

● Не склав, якщо він/вона оцінюється в табелі за рівнем оцінки з одного з обов’язкових 

предметів 5 (недостатній)  

 

7. на наступний рік: 

● , за винятком предметів навчальної спрямованості 



● рікДо неї переходять також учень 1-го і 2-го класів початкової школи та учень 

молодшого класу гімназії, який вже повторив курс у цьому класі, незалежно від пільги 

цього учня. 

● пізніше ніж через два місяці після закінченнясеместр (базова освіта) або до кінця 

червня. 

●  неЯкщо неможливо оцінити учня навіть у замінний семестр, учень не буде оцінюватися 

в 

● першому семестрі.не пізніше кінця вересня наступного навчального року 

● , хто завершує обов'язкове відвідування школи, повторює курс, якщо не склав або не міг 

бути оцінений в кінці другого семестру. школи повторили рік;повторити курс лише за 

серйозними станами здоров’я 

● учню  . Поточні результати навчання та причини, зазначені в заяві 

 

8. Оцінювання та класифікація учнів з іноземним громадянством: 

● У школі немає обов'язок репетиторства іноземних учнів чеською мовою 

● Наприкінці 1-го семестру іноземним учням не потрібно проходити оцінку в табелі, 

навіть в альтернативний термін. Однак, якщо студент не був оцінений за табель 

наприкінці 2-го семестру, це означатиме, що він/вона повинен повторити курс. 

 


