Školní řád – POVINNOSTI ŽÁKYNĚ, ŽÁKA – ZŠ Jana Noháče

Protože jsem žákyní (žákem) této školy, vím, co pro mě znamená „Řád školy“

Vím, že mám povinnost a proto bych měl - měla:
- řádně a odpovědně se vzdělávat
- dodržovat školní řád a další pokyny školy (např. k ochraně zdraví a bezpečnosti, se
kterými jsem pravidelně seznamován)
- slušně se chovat ve všech prostorách školy i mimo ně
- zdravit dospělé osoby
- pravidelně se připravovat na vyučování
- řádně docházet do školy, přicházet včas a slušně upravený
- vážit si nejen svých věcí, ale i věcí spolužáků a majetku školy
- dbát na pořádek a čistotu nejen na svém místě, ale i prostorách školy a v jejím okolí
- rodičům připomenout, aby mě v případě mé nepřítomnosti ve škole vždy a včas
omluvili (do 24 hodin, nejpozději však do 48 hod.)
- plnit všechny pokyny pedagogických pracovníků školy v souladu s předpisy a
školním řádem a dodržovat povinnosti služby

Neměl
-

– neměla bych:
zapomínat pomůcky a domácí úkoly
nosit do školy předměty, které mohou ohrozit mé zdraví a zdraví spolužáků
nosit do školy cennosti a větší obnosy peněz jindy než je to nezbytně nutné
nosit ve škole obuv s černou nebo špinící podešví-chráním tak své zdraví
vynášet z jídelny ovoce a jiné potraviny
vstupovat do kabinetů a sborovny bez vyučujícího
přisvojovat si věci, které mi nepatří

Musím se vyhnout
- všem projevům ponižování, ubližování a šikaně
- kouření
- užívání drog a dalších škodlivých látek
- ohrožení svého zdraví a zdraví svých spolužáků (vyklánění z oken,el.přístrojům
apod.)
- vzdálení se za školy v průběhu vyučování bez souhlasu vyučujícího

Za to
-

očekávám od dospělých
slušné chování a jednání
že všechny jejich pokyny budou rozumné a splnitelné
že pro mě budou svým chováním a vystupováním vzorem a autoritou
že budou mít pochopení pro mé starosti a problémy a rádi mě vyslechnou
že vyslechnou mé oprávněné námitky a připustí rozumnou diskusi

Školní řád – JAKÁ MÁM PRÁVA – ZŠ Jana Noháče

-

mám právo na vzdělávání a vzdělávací služby dle ŠZ §21

-

mám právo na informace o výsledcích svého vzdělávání

-

mám právo být volen do třídní samosprávy, jménem třídy ji zastupovat - vedení školy
je povinno se mými oprávněnými stížnostmi zabývat

-

mám právo na poradenskou činnost a pomoc školy pokud jsem jakýmkoliv
způsobem diskriminován

-

mám právo zapojit se do výuky i do všech forem činností nehledě na barvu pleti,
národnost, náboženské vyznání a zdravotní postižení, nesmím být z těchto činností
vylučován ani jinak odstrkován z kolektivu kýmkoliv

-

mám právo vhodným a slušným způsobem ústě i písemně vyjadřovat své názory,
zapojit se do diskuse s tím, že mému názoru bude věnována patřičná pozornost a
oprávněné připomínky budou řešeny

-

mám právo se během vyučování po dohodě s vyučujícím kdykoliv napít a tak
dodržovat pitný režim

-

mám právo kdykoliv během vyučování odejít po domluvě s učitelem na WC

-

mám právo na volný čas a odpočinek mezi vyučovacími hodinami a po vyučování

-

mám právo na soukromí ve své lavici, za které zodpovídám

-

mám právo nahlédnout do řádu školy a s učitelem si vyjasnit, co budu potřebovat

