
Zásady školního řádu 
 

 

1. Do třídy přicházím nejpozději 5 minut před výukou, abych měl čas si připravit pomůcky na      

hodinu na lavici. 

 

2. Do budovy školy procházím šatnou, kde odložím svršky a přezuji se do nesportovní obuvi, a to 

především z hygienických důvodů. 

 

3. Dbám pokynů všech zaměstnanců školy, připravuji se na výuku, nosím PŽ, chráním majetek 

školy, svůj i spolužáků, abych se společně podílel na hladkém průběhu výuky. 

 

4. Potřebuji-li opustit budovu školy během výuky, odcházím v doprovodu zletilé oprávněné osoby, 

abych byl v bezpečí. 

 

5. O mé nemoci informují rodiče TU tentýž den nejpozději druhý den a po nemoci předkládám 

omluvenku nejdéle do 3 dnů, aby o mě TU neměl starost. 

 

6. Ve škole dbám pravidel hygieny a bezpečnosti, vyhýbám se elektrickým spotřebičům, abych 

neohrožoval sebe ani ostatní. 

 

7. Zdravím všechny dospělé osoby a chovám se slušně k pedagogům i spolužákům, do sboroven 

vstupuji po vyzvání, abych prokázal respekt. 

 

8. Jsem čistě a vhodně oblečen, dbám na výběr oblečení vhodné délky bez výrazných prvků a 

nápisů, které by mohly rušit či urážet mé okolí. 

 

9. Během přestávky mohu použít toaletu, zdržuji se ve třídě, kde jsou zavřená velká okna a já se 

vyhnu parapetům a vyhazování předmětů z oken, abych neohrožoval sebe ani ostatní. 

 

10. Svůj mobilní telefon mám vypnutý v aktovce, použít ho mohu pouze s dovolením vyučujícího, 

abych ukázal své odpovědné chování a měl čas povídat si s kamarády. 

 

11. Do tělocvičny vstupuji ve sportovní obuvi, převlečen a řídím se pokyny učitele, abych si hodinu 

bezpečně a bez úrazu užil. 

 

12. Pokud přicházím na odpolední výuku projdu opět šatnou, kde vyčkám na vyučujícího, abychom 

společně mohli začít hodinu či kroužek. 

 

13.  Každý úraz vždy hlásím dospělé osobě, aby bylo zajištěno okamžité ošetření. 

 

14. Během výuky mimo budovu školy se řídím pravidly ŠŘ, silničního provozu a pokyny 

vyučujícího, abych si užil všechny školní aktivity v bezpečí. 

 

15. Vyvaruji se nošení alkoholu, cigaret, energetických nápojů či omamných látek a nebezpečných 

předmětů do školy, abych přispěl ke zdravému životnímu stylu a bezpečí ve škole. 

 

16. Pokud uvidím nepřípustné chování kohokoli ve škole, okamžitě to nahlásím dospělé osobě, 

abych svým jednáním pomohl spolužákům. 

 

17. Jsem slušný i mimo školu, abych se nikdy nemusel za své chování stydět. 

 


