ÚPRAVA ŠKOLNÍHO ŘÁDU
2.2 Povinnosti žáků:
2.2.1. Žák chodí do školy pravidelně, včas a účastní se všech povinných, povinně volitelných
hodin a všech hodin nepovinných, na které se přihlásil, a všech výukových akcí
pořádaných školou.
2.2.2. Žáci dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo ni. Při každém svém
počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví
svých spolužáků a pracovníků školy.
2.2.3. Žáci dodržují zásady slušného a kulturního chování. Zdraví učitele, zaměstnance školy
a jiné dospělé osoby. Nepoužívají hrubých a vulgárních slov, jsou ohleduplní
k mladším a slabším spolužákům. Ve škole i mimo školu žáci dodržují pravidla
slušného chování a dbají na dobré vzájemné vztahy.
2.2.4. Žák zodpovědně přistupuje k výuce i k přípravě na ni, svědomitě plní zadané úkoly.
2.2.5. Žák šetrně zachází s učebnicemi a školními potřebami, udržuje své místo, třídu i další
prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.
2.2.6. Žák nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu a pokynů učitelů.
2.2.7. Hned po zazvonění na hodinu je žák na svém místě, připravený na výuku. Respektuje
organizační pokyny učitele.
2.2.8. Žák nenosí do školy cenné předměty a nepřiměřené množství finančních prostředků,
které nesouvisí s výukou.
2.2.9. Používání mobilních telefonů, multimediálních zařízení a záznamových zařízení
(zejména typu tablet apod.) při vyučování a na všech školních akcích je zakázáno, pokud
vyučující nestanoví jinak. Užívání mobilů je omezeno i na dobu oběda a pobytu ve školní
družině. V případech neodkladného užití mobilu pro kontakt s rodinou se žák obrátí vždy na
pedagoga. Omezení se vztahuje na veškeré prostory školy a prostory související s činností
školy.
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2.2.10. Chování žáků v odborných učebnách se řídí řádem těchto učeben.
2.2.11. Žákům je zakázáno pořizovat jakýkoliv obrazový či zvukový záznam v budově školy
nebo při akci pořádané školou bez souhlasu natáčené osoby.
2.2.12. Předměty nesouvisející s výukou žák do školy nenosí. Je přísně zakázáno nosit
do školy věci, které by mohly ohrozit zdraví žáků či jejich mravní vývoj.
2.2.13. Žákům je v průběhu vyučování a na všech školních akcích zakázáno kouřit, pít
alkoholické nápoje, energetické nápoje , užívat další návykové látky; to platí rovněž pro
jakékoliv jejich přechovávání a poskytování jiným osobám. Omezení se vztahuje na veškeré

Žákům je zakázáno kouřit, pít alkoholické nápoje, užívat
další návykové látky, přechovávat je a poskytovat jiným osobám.
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