
ŠKOLNÍ DESATERO 

1. Každý z nás má svá práva, ale i povinnosti – žáci, učitelé i ostatní 

zaměstnanci školy. 

2. Do školy docházíme pravidelně a včas, k ostatním se chováme vždy 

slušně. 

3. Na výuku jsem připraveni, nosíme potřebné pomůcky, učebnice, sešity 

a další potřeby podle rozvrhu a zadání učitele. Udržujeme je 

v pořádku a v čistotě. 

4. Při akcích pořádaných školou mimo školu dodržujeme základní 

pravidla slušného chování, školního řádu a pokyny doprovázejících 

osob. Chováme se také podle pravidel bezpečnosti v silničním 

provozu. 

5. Žáci a jejich rodiče/zákonní zástupci dostávají informace o průběhu 

a výsledcích vzdělávání a chování prostřednictvím žákovských knížek, 

na třídních schůzkách nebo při předem domluvených individuálních 

konzultacích. 

6. Všichni jsme seznámeni s provozem a vnitřním režimem školy, školní 

družiny, školního klubu i školní jídelny. Dodržujeme řády jednotlivých 

odborných učeben, tělocvičny, atria, školní zahrady…… 

7. Dbáme na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví i prevenci 

rizikového chování. Hlásíme dospělé osobě úrazy, projevy onemocnění 

nebo podezření na přítomnost či užití návykových látek. 

8. Se školním majetkem i zapůjčenými učebnicemi a pomůckami 

zacházíme tak, abychom je nepoškozovali. Víme o případném 

vymáhání náhrady škody nebo zakoupení nové věci. 

9. Nepřítomnost ve škole máme vždy řádně omluvenou předem nebo 

nejpozději do tří dnů po návratu do školy. 

10. Za dobré chování a školní výsledky můžeme dostávat pochvaly a jiná 

ocenění. Naopak, za porušování školního řádu a pravidel slušného 

chování nás čekají napomenutí a důtky, případně zhoršená známka 

z chování. 
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