Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD
Jsem žákem této školy a vím, co pro mě Školní řád znamená
Moje povinnosti
Mám
Nemám
-

-

se řádně a odpovědně vzdělávat
dodržovat školní řád a další pokyny školy (např. k ochraně zdraví a bezpečnosti)
plnit všechny pokyny pedagogických pracovníků školy v souladu s předpisy a školním
řádem
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
přezouvat se, věci uložit do šatnové skříňky a uzamknout
nosit do tělesné výchovy ručník, obuv do tělocvičny a venkovní
vážit si věcí svých, ale i věcí spolužáků a majetku školy
dbát na pořádek a čistotu, nejen ve svém místě, ale i prostorách školy a v jejím okolí
vypnout mobil, uložit jej do aktovky a nemanipulovat s ním během vyučování
odložit ozdobné předměty na místo určené vyučujícím
mít své kolo na určeném místě a řádně uzamčené
využívat kontejnery pro třídění odpadu
rodičům připomenout, aby mě v případě nepřítomnosti do 3 dnů omluvili
předložit třídnímu učiteli omluvenku ihned po návratu do školy
v 9. ročníku průběžně pracovat na zvoleném tématu absolventské práce
po zvonění sedět ve třídě na svém místě
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
vstupovat do školy v kolečkových bruslích
mít během vyučování v uších sluchátka od přehrávače
odhazovat odpadky po cestě z jídelny, v budově ani okolí školy
vstupovat do sborovny a kabinetů bez vyučujícího
přisvojovat si věci, které mi nepatří
ničit výzdobu školy, učební pomůcky ani další majetek školy
v době vyučování opouštět budovu školy bez vědomí vyučujícího, v době mezi
dopoledním a odpoledním vyučováním smím opustit školy pouze na základě
písemného souhlasu zákonného zástupce
v hodinách tělesné výchovy a pracovních činností nosit ozdobné předměty
manipulovat s okny a žaluziemi
se v době po vyučování zdržovat v prostorách školy, šatny a před školou (schody,
parkoviště)
se houpat na židličce a přenášet školní nábytek
stát u dveří o přestávce ani po zvonění

Nebudu
-

ubližovat svým spolužákům
ponižovat své spolužáky
kouřit
užívat drogy a další škodlivé látky
ohrožovat své zdraví a zdraví svých spolužáků
zveřejňovat urážlivé komentáře o žácích a pracovnících školy
pořizovat obrazový a zvukový záznam v prostorách školy

Moje práva
Mám právo
- na vzdělání a vzdělávací služby
- na informace o výsledcích svého vzdělávání
- být volen do třídní samosprávy, školního parlamentu, jménem třídy ji zastupovat
vedení školy je povinno se mými oprávněnými náměty a připomínkami zabývat
- na poradenskou činnost a pomoc školy
- zapojit se do výuky i do všech forem činností nehledě na barvu pleti, národnost,
náboženské vyznání a zdravotní postižení
- vhodným a slušným způsobem ústně či písemně vyjadřovat své názory, zapojit se do
diskuse s tím, že mému názoru bude věnována patřičná pozornost a oprávněné
připomínky budou řešeny
- se během vyučování po dohodě s vyučujícím kdykoliv napít a tak dodržovat pitný
režim
- kdykoliv během vyučování odejít po domluvě s vyučujícím na WC
- na volný čas a odpočinek mezi vyučovacími hodinami
- nahlédnout do řádu školy a s učitelem si vyjasnit co budu potřebovat
Od dospělých očekávám
-

slušné chování
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

Povinnosti zákonných zástupců
-

-

dbát na řádnou docházku dítěte do školy,
informovat školu o zdravotním stavu dítěte
osobně se zajímat o výsledky vzdělávání a o chování dítěte v době školní výuky
dokládat důvody nepřítomnosti dítěte ve vyučování, při plánované absenci (lékařské
vyšetření, rodinná dovolená) omluvit dítě předem, absenci z rodinných důvodů pečlivě
zvážit a v omluvném listu jasně konkretizovat
oznámit nejpozději do tří kalendářních dnů (písemně nebo telefonicky) důvod
nepřítomnosti dítěte.

Mgr. Jaroslav Novák, ředitel školy
Školní řád v plném znění najdete na internetových stránkách školy www.skola-tasovice.cz

