DŮLEŽITÁ PRAVIDLA SPRÁVNÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ,
PRAVIDLA CHRÁNÍCÍ JEJICH BEZPEČNOST
Respektuji soukromí a osobní vlastnictví všech spolužáků a dospělých ve škole, také majetek
školy je pro potřeby všech, ne jen mou (neberu si bez dovolení, co mi nepatří, nepůjčuji se věci,
když mi to jejich majitel nedovolí).
Majetek školy chráním a šetřím i tak, že si nosím své vlastní základní pomůcky do výtvarné
výchovy – nůžky, lepidlo, rýsovací potřeby.
Pokud potřebuji hovořit s paní učitelkou, vždy na dveře ředitelny, sborovny (nebo i třídy)
zaklepu a počkám, až mi otevře – nikdy zde nevstupuji, když mi to dospělí nedovolí (stejné
pravidlo platí i pro knihovnu a počítačovou učebnu).
Pokud při neopatrném zacházení s majetkem ostatních nebo s majetkem školy způsobím škodu,
nahradím ji (zaplatím částku za poškozený majetek nebo poškozenou věc zakoupím).
Stejné pravidlo platí i tehdy, pokud škodu způsobím úmyslně!
Chováme se k sobě slušně a s úctou, nepoužíváme mezi sebou nevhodná, vulgární ani ponižující
slova, toto pravidlo mám hlavně na paměti, pokud hovořím s dospělými ve škole (kouzelná slova
nepatří jen do čítanky, pozdravit, poprosit a poděkovat se učíme už od 1. třídy).
V rámci jakékoliv komunikace ve škole zbytečně nezvyšuji hlas – NEKŘIČÍM – chráním tak zdraví
své i ostatních v okolí. Neporušuji osobní svobodu ostatních, neskáču nikomu do řeči, nechám
ostatní říci svůj názor, abych i já pak mohl říct názor svůj.
O malé přestávce se chystám na další vyučovací hodinu, navštívím toaletu, napiju se, ale nehraju
si na chodbě žádné hry! Pokud se stěhuji do jiné učebny, vyčkám na paní učitelku, až mě odvede
(nebo se stěhuji až před začátkem další hodiny).
Během vyučovací hodiny už nemám potřebu jít na záchod, možnost napít se nezneužívám, ale piju
jen, pokud opravdu mám žízeň se svolením paní učitelky. Do tělocvičny ani před tělocvičnu si pití
neberu (politá chodba může být příčinou zranění mých spolužáků). Nikdy nepiju během chůze,
mohl bych si vyrazit zuby!
Během vyučovací hodiny neopouštím bezdůvodně třídu, pokud budu přistižen, že se zdržuji
v místech, kde nemám, budu potrestán nejen poznámkou do žákovské knížky!
Velká přestávka slouží převážně k tomu, abychom se v klidu nasvačili, napili se, navštívili
toaletu, nachystali si věci, pokud mám toto všechno splněno, mohu si chvíli se spolužáky pohrát
na chodbě, a to v době od 9.45 do 9.55. Pět minut před začátkem další hodiny se vrátím do
třídy, abych se připravil na další hodinu.
Ve třídě udržuji pořádek, před odchodem z ní zkontroluji, zda nejsou na zemi ani pod lavicí
papírky, po dohodě s vyučující smažu tabuli (jen to, co mi dovolí), NIKDY NEOTVÍRÁM ANI
NEZAVÍRÁM OKNA, NECHYTÁM NA REGULACI TOPENÍ!
Dodržuji i ostatní důležitá pravidla školního řádu a pravidla, na kterých jsme se dohodli společně
ve třídě se spolužáky a s paní učitelkou. Dodržováním všech pravidel si nejez zpříjemním svůj
pobyt ve škole, ale také buduji pozitivní vztahy mezi námi všemi!

