Školní řád pro žáky
ZŠ Hrádek nad Nisou – Donín
Toto je dětská verze školního řádu naší základní školy, je určená žákům. Je v něm
jen to nejdůležitější, celý školní řád je k nahlédnutí na chodbě školy a na webových
stránkách školy (www.zsdonin.cz).
Vím, že mám právo na vzdělání a na výchovu. Moje rodina, moji rodiče, moji učitelé,
moje škola a já sám se snažíme o to, aby ze mě vyrostl slušný, odpovědný,
samostatný, vzdělaný a spokojený člověk.
Chodím do školy s dalšími lidmi, abychom spolu všichni dobře vycházeli, dodržujeme
pár základních pravidel. Ta pravidla jsou tato:
a) Do školy chodím včas, budova školy se pro mě otevírá v 7:55, vyučování
začíná v 8:15. Venkovní oblečení a boty si nechávám v šatně. Cenné věci
raději nechávám doma, nebo na ně dávám dobrý pozor.
b) Ve škole se všichni zdravíme, já zdravím dospělé slovy „Dobrý den.“
c) Když do školy přijdu pozdě (třeba zaspím, ujede mi autobus, nebo jdu
od lékaře), omluvím se svému třídnímu učiteli a následně donesu omluvenku
zapsanou v žákovské knížce.
d) Vím, že se na vyučování musím dobře připravit už doma. Starám se o své
učebnice, školní pomůcky a sešity. Nechci, aby mě bolela záda, takže nosím
jen to, co budu ten den opravdu potřebovat. Co potřebuji, mi poradí rodiče
a rozvrh, který mám v žákovské knížce nebo notýsku. Do školy určitě
nevezmu věci, které mohou dalším lidem ublížit.
e) Ve třídě je nás víc. Všichni si přejeme, aby nám bylo dobře. Já tomu pomůžu
nejlépe tak, že se chovám ke svým spolužákům a učitelům slušně. Nikomu
neubližuji fyzicky ani slovně.
f) Starám se o své zdraví. Drogy, alkohol a cigarety mi vždycky ublíží, takže
se jim vyhýbám. Ve škole jsou zakázány.
g) Škola, učebny, školní pomůcky a další vybavení je pro všechny žáky. Vědomě
proto nic neničím. Pokud něco poškodím, škodu nahradím.
h) Mám možnost slušně vyjadřovat své názory k chodu školy.
Mgr. Ondřej Hampl - ředitel ZŠ
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