Protože jsem žákyní či žákem této školy,
vím, co pro mě znamená ŠKOLNÍ ŘÁD
MOJE POVINNOSTI:
- dodržuji pravidla školy a třídy
- chodím do školy pravidelně a včas, do třídy přicházím nejpozději v 7.50
- pravidelně a zodpovědně se připravuji na vyučování,
v 8.00 mám nachystané pomůcky k výuce a být na svém místě
- slušně se chovám ve všech prostorách školy, areálu školy i mimo ně, zdravím
dospělé osoby, spolužáky i kamarády
- chráním nejen své věci, ale i věci spolužáků a majetek školy, nejen mých věcí
si vážím, nalezené věci předám dospělé osobě
- udržuji čistotu a pořádek nejen na svém místě, ale i v dalších prostorách školy
a v jejím okolí, třídím odpad do nádob k němu určených
- neprodleně oznámím jakýkoli svůj či spolužákův úraz pedagogickým
pracovníkům, oznámím také jakékoli negativní chování, které by mohlo vést
k úrazu nebo poškození zdraví žáků nebo majetku školy
- v průběhu vyučování se pohybuji pouze v prostoru učeben a chodby, bez
dohledu nevcházím na schodiště ani do schodišťové haly
- pohybuji se v prostorách školy ukázněně, neběhám a jsem ohleduplný
- při svačině sedím v lavici, u stolu, uklidím své místo
- účastním se vybraných činností organizovaných školou
CO NESMÍM:
- neubližuji
- neničím
- nesahám na cizí věci bez svolení majitele, neberu si cizí věci
- nepoužívám mobil a jinou elektroniku bez svolení učitele
- neopouštím budovu v době výuky bez svolení učitele
NEMĚL(A) BYCH:
- nezapomínám pomůcky, převlečení do TV a domácí úkoly
- nenosím do školy cenné věci
- nevstupuji do kabinetů, sborovny a provozních prostor školy
bez doprovodu a bez souhlasu vyučujících
CO OČEKÁVÁM OD DOSPĚLÝCH:
- férový přístup, slušné chování i jednání
- že mi budou průvodcem, oporou a pomocí
- že pro mě bude svým chováním a vystupováním vzorem a autoritou
- že bude mít pochopení pro mé starosti a problémy
více viz školní řád
Ostopovice 4. 9. 2018

jméno žáka, podpis

