Výňatek ze školního řádu
Práva žáků
1. Žáci mají právo na vzdělávání a školské služby podle školského
zákona.
2. Žáci mají právo být informováni o průběhu a výsledcích svého
vzdělávání.
3. Žáci mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků,
volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se
obracet na ředitele školy.
4. Žáci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se
podstatných záležitostí jejich vzdělávání (vhodnou formou a ve
vhodnou dobu), přičemž jejich vyjádřením musí být věnována
pozornost odpovídající jejich věku.
5. Žáci mají právo na informace a poradenskou pomoc školy
v záležitostech týkajících se vzdělávání.
6. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a
násilí.

Povinnosti žáků
1. Žáci jsou povinni řádně docházet do školy a pořádně se učit.
2. Žáci jsou povinni dodržovat školní řád.
3. Žáci jsou povinni plnit pokyny vyučujících a dalších pracovníků
školy.
4. Žák se ve škole chová slušně k dospělým osobám i k jiným žákům
školy. Chová se tak, aby nikoho neohrožoval.
5. Žák se povinně účastní činností a akcí organizovaných školou. Účast
na kroužcích je pro přihlášené žáky povinná.
6. Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen.
7. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své
místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku.

8. Žák nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a
pokynů učitelů.
9. Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů
neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo
vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod
jejich dohledem.
10.Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků.
11.Žák zachovává čistotu i v okolí školy, školní jídelny a v areálu
dětského hřiště u školy. Mimo školu se chová v souladu s pravidly
slušného chování tak, aby nepoškozoval pověst školy.
12.Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo
pokynů vyučujících. Do školy přichází minimálně 5 minut před
začátkem vyučování.
13.Rodiče žáka jsou povinni omluvit žáka nejpozději do 3 dnů od
počátku nepřítomnosti žáka. Odchod žáka ze školy během vyučování
je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů.
14.Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování.
15.Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by
ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.
16.Mobilní telefony musí mít žáci během vyučovacích hodin vypnuté.
17.Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů nikde
neodkládají, při výuce tělesné výchovy je mohou předat vyučujícímu
do úschovy nebo si je nechat ve skříňce.
18.Žákům je během pobytu ve škole i na všech akcích pořádaných
školou zakázáno pořizování jakýchkoliv audiovizuálních záznamů
bez svolení vyučujících (např. nahrávání zvuků, videa nebo
fotografování prostřednictvím mobilních telefonů).
Ve Stárkově 1. 9. 2016

