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Vzdělávání je uskutečňováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání (RVP PV) a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV)
v souladu s § 18c odst. 1 písm. vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých
náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.
I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech
vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
A. Práva žáků a jejich zákonných zástupců
1. Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo být informováni o průběhu a
výsledcích vzdělávání.
2. Žáci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných
záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována
pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje.
3. Žáci mají právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí.
4. Žáci mají právo být seznámeni se všemi předpisy se vztahem k jejich pobytu
a činnosti ve škole.
5. Zákonní zástupci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím důležitým pro
vzdělávání jejich dětí a spolurozhodovat při řešení vzniklých problémů ve
výuce.
6. Zákonní zástupci mají právo nahlížet do výroční zprávy.

B. Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců
1. Žáci přichází do školy včas, v souladu s časovým rozvrhem.
2. Žáci dodržují vnitřní řád školy, respektují nastavená pravidla.
3. Žáci respektují pokyny pedagogických a provozních pracovníků školy, chovají se
slušně a s respektem k dospělým i spolužákům.
4. Žáci šetrně nakládají se svěřeným výukovým materiálem; své učební místo
a společné prostory školy zachovávají v čistotě a pořádku.
5. Žáci během vyučování neopouští výukovou místnost bez souhlasu vyučujícího.

6. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti,
které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání
návykových a zdraví škodlivých látek).
7. Žáci se pravidelně a systematicky připravují na výuku, plní domácí úkoly, do
školy chodí připraveni, se všemi požadovanými výukovými materiály a
pomůckami.
8. Žáci nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit
zdraví a bezpečnost jejich nebo jiných osob; dále takové, které by mohly
způsobit materiální škodu ve výukových prostorách.
9. Žáci nenosí do školy mobilní telefony a nepoužívají je během vyučování, ani o
přestávkách. Pokud žáci přinesou mobilní telefony s sebou do školy,
pedagogický pracovník vybere mobilní telefony vybrat na začátku hodiny a
rozdá je na konci vyučování.
10. V případě nemoci žáci do školy nechodí.
11. Zákonní zástupci jsou povinni bezodkladně hlásit výskyt infekčního onemocnění
u dítěte (především těch onemocnění, u kterých je nutné vyloučení z dětského
kolektivu a která případně vyžadují další opatření v rámci ochrany veřejného
zdraví) a alergii dítěte; dále jsou povinni informovat o všech událostech, které
mohou mít vliv na průběh výuky.
12. Zákonní zástupci jsou povinni oznámit předem známou nepřítomnost dítěte
vyučujícímu jejich dítěte; neví-li o nepřítomnosti dopředu (např. z důvodu
nemoci), oznámí tuto skutečnost bezodkladně e-mailem třídnímu učiteli.
13. Zákonní zástupci své děti přivádějí do školy včas a včas si je vyzvedávají.
14. Dítě ze školy vyzvedávají zákonní zástupci. Výjimečné vyzvednutí dítěte další
osobou nahlásí zákonný zástupce zodpovědnému pedagogickému pracovníkovi
při předávání dítěte v den výuky.
15. Zákonní zástupci jsou povinni hlásit veškeré změny v osobních údajích dítěte
třídnímu učiteli.
16. Zákonný zástupce je povinen poskytnout škole kromě svého telefonního čísla
ještě jeden telefonní kontakt na další osobu (rodinný příslušník, známý,
kolega…), kterou je možné kontaktovat v případě, že zákonný zástupce není k
zastižení.
II. Provoz a vnitřní režim školy:
A. Struktura a vzdělávací koncepce školy
Česká škola bez hranic, Londýn je škola doplňková, probíhá pouze jednou týdně a jsou v ní
vyučovány pouze předměty vztahující se k českému jazyku, literatuře a českým reáliím.
Povinnou školní docházku žáci plní v britských školách. Výchova a vzdělávání se uskutečňuje
dle vzdělávacího programu Českých škol bez hranic vypracovaného v souladu s RVP PV.
Program respektuje vzdělávací koncepci České republiky a ve vyučovaných předmětech plní
nároky na získané klíčové kompetence, očekávané výstupy a rozsah hodinových dotací, i když
rozložení látky je uzpůsobeno vnitřním potřebám školy. Česká škola není ekvivalentem
základních škol v České republice, a nemůže proto nahradit plně vzdělání, které získávají děti
v českých školách. Nelze očekávat, že dítě žijící v jinojazyčném prostředí může dosáhnout
stejných výsledků jako dítě trvale žijící v České republice. Nedílnou součástí vzdělávání je

domácí příprava, za kterou jsou plně odpovědní zákonní zástupci dítěte a která tvoří nedílnou
součást časových dotací na vzdělávání požadovaných ministerstvem.
Česká škola bez hranic, Londýn je rozdělena do dvou hlavních sekcí: předškolní sekce (od 2 do
5 let) a školní sekce (od 5 let).
1) Předškolní sekce (od 2 do 5 let)
Posláním předškolní výchovy je rozvíjení aktivní slovní zásoby v českém jazyce, vedení žáků ke
správné výslovnosti a rozvíjení vztahu dítěte k českým tradicím. Cílem předškolní výuky je
připravit žáky pro vstup do 0. ročníku.
a) Žáci přicházejí do školy nejpozději 5 minut před zahájením vyučování.
b) V případě nejmladších žáků do 3,5 let zůstávají dospělí, kteří žáky doprovázejí,
přítomni během celé výuky a zapojují se do ní společně s dítětem. Předškoláky
ve věku od 3,5 do 5 let zákonní zástupci osobně předají pedagogickým
pracovníkům, teprve pak mohou opustit budovu. Po domluvě s pedagogickými
pracovníky a v případě nutnosti je možné, aby se zákonný zástupce výuky
zúčastnil.
c) Zákonní zástupci si své děti včas vyzvedávají.
d) Výuka probíhá každou sobotu kromě školních prázdnin od 10:00 do 11:00 pro
mladší školní skupinu A (2 až 3,5 roky) a od 11:45 do 13:45 pro starší předškolní
skupinu B (od 3,5 do 5 let).
e) O zařazení dítěte do jednotlivých věkových skupin předškolní výchovy rozhodují
ředitelky školy na základě návrhu vyučujících. Žáci jsou přijímáni až do naplnění
kapacity školy.
f) Součástí závazného zápisu do školy je vyplněná přihláška a platba.
g) Komunikace mezi zákonnými zástupci a vyučujícími probíhá osobně během
předávání dětí. Písemná komunikace probíhá e-mailem.
h) Vyučující zajišťují dohled nad žáky během školního i mimoškolního vzdělávání,
tj. při všech aktivitách organizovaných ČŠBH Londýn v rámci předškolní
výchovy, a to v případě, že žáci nejsou doprovázeni svými zákonnými zástupci.
i) Každý, i drobný úraz je zaznamenán a vyučujícím oznámen zákonnému
zástupci.
j) Všichni pedagogičtí i organizační pracovníci školy jsou povinni okamžitě
poskytnout první pomoc při jakémkoliv úrazu, v případě nutnosti zavolat
lékařskou pomoc nebo zajistit převoz zraněného do zdravotnického zařízení.
Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele školy a zákonné
zástupce žáka.
2) Školní sekce (od 5 let)
V této věkové kategorii se výuka zaměřuje na následující vzdělávací obory: Jazyk a jazyková
komunikace, Člověk a jeho svět, Dějepis, Výchova k občanství a Zeměpis. Jejím cílem je dále
harmonicky rozvíjet řečové dovednosti žáků, a to v mluvené i písemné podobě češtiny, a také
jim zprostředkovat poznání české kultury, zvláště literatury, struktury českého jazyka, dějin
českých zemí, zeměpisu České republiky a národních symbolů. Škola usiluje uchovat u těchto

dětí pocit příslušnosti k českému národu a zajistit jim vzdělání v oblastech, které jim školy
v zahraničí nemohou poskytnout.
a) Žáci přicházejí do školy nejpozději 5 minut před zahájením vyučování.
b) Zákonní zástupci předají své děti osobně pedagogickým pracovníkům, teprve
pak mohou opustit budovu. Žáci od 10 let výše mohou s písemným svolením
rodičů odcházet ze školy sami.
c) Zákonní zástupci si své děti včas vyzvedávají.
d) Výuka probíhá každou sobotu kromě školních prázdnin od 10:00 do 14:00.
e) V případě absence si žáci doplní svoje poznatky o látce a vypracují zadané
domácí úkoly na zameškané hodiny i na následující výuku.
f) Je tolerováno 30 % zameškaných omluvených hodin za pololetí.
g) Součástí závazného zápisu do školy je vyplněná přihláška a platba.
h) Škola žákům dodává učebnice a pracovní sešity, další pomůcky si žáci přinesou
dle pokynů jednotlivých učitelů.
i) Žáci si na vyučování nosí oběd.
j) Do 0. ročníku jsou přijímáni žáci, kteří jsou schopni základní komunikace
v češtině. Před vstupem do nultého ročníku dítě absolvuje vstupní test, kde je
testováno jeho porozumění a schopnost vyjadřovat se v češtině. V případě
nedostatečné jazykové znalosti je zákonným zástupcům doporučen roční
odklad. Po přechodu z nultého do prvního ročníku už dítě zápisový test
neskládá, o jeho postupu do 1. třídy rozhoduje úroveň jeho jazykových
schopností a závěrečný test.
k) Do vyšších tříd jsou žáci přijímáni podle věku. Je-li jejich jazyková úroveň
znalosti češtiny na nedostatečné úrovni pro zvládnutí učiva daného ročníku, je
jim nabídnuto přijetí o jeden ročník níže, případně další alternativy.
l) Komunikace mezi zákonnými zástupci a vyučujícími probíhá osobně během
předávání dětí nebo během rodičovských schůzek, které se konají 2x ročně.
Písemná komunikace probíhá e-mailem.
m) Vyučující zajišťují dohled nad žáky během školního i mimoškolního vzdělávání,
tj. při všech aktivitách organizovaných ČŠBH Londýn v rámci předškolní
výchovy, a to v případě, že žáci nejsou doprovázeni svými zákonnými zástupci.
n) Každý, i drobný úraz je zaznamenán a vyučujícím oznámen zákonnému
zástupci.
o) Všichni pedagogičtí i organizační pracovníci školy jsou povinni okamžitě
poskytnout první pomoc při jakémkoliv úrazu, v případě nutnosti zavolat
lékařskou pomoc nebo zajistit převoz zraněného do zdravotnického zařízení.
Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele školy a zákonné
zástupce žáka.

