
DOHODA MEZI UČITELI A ŽÁKY 

 

1. Po vstupu do školní budovy se v šatně přezuji, své věci si zamknu do šatní skříňky 

      a včas se připravím na vyučování.  

2.  Před začátkem vyučování jsem včas ve třídě a mám připravené pomůcky.  

3.  Nenosím do školy cennosti (drahé hračky, tablety...). Ve výjimečném případě si mohu 

      cenné věci nebo peníze uschovat u učitele, předejdu tím zbytečné ztrátě. Pokud mi 

      to nevyhovuje, ručím si za své věci sám(a).  

4. Během pobytu v prostorách školy a na všech školních akcích mám vypnutý mobilní 

     telefon a sám(a) si za něj ručím. Jsem si vědom(a) toho, že pořizováním audiovizuálních 

     nebo fotografických záznamů spolužáků, učitelů nebo jiných zaměstnanců školy bez 

     souhlasu pedagoga vážně porušuji tuto dohodu. 

5. Při práci s výpočetní technikou pracuji přesně podle pokynů zadaných učitelem. 

     Dodržuji zásady bezpečného užívání internetu. 

6. Udržuji si pořádek ve školních pomůckách. Pomáhám udržovat pořádek ve třídě, 

     v celé škole i v jejím okolí.  

7. Při vyučování spolupracuji s učitelem, jestliže momentálně spolupracovat nemohu, 

     nenarušuji práci ostatním.  

8. Mojí povinností je nosit předepsané školní pomůcky a plnit všechny zadané školní 

     i domácí úkoly. Pokud tohle nerespektuji, jsem si vědom(a) důsledků svého chování. 

     (Následky stanoveny v rámci jednotlivých tříd.) 

9. Neubližuji sobě ani ostatním. Snažím se ovládnout, i když to někdy stojí značné úsilí. 

     Nikomu nedělám nic, co by se mu nelíbilo - omezoval bych jeho svobodu. 

     Uvědomuji si, že vulgární a hrubé vyjadřování, fyzické napadání, urážky a zesměšňování 

     jsou vážným porušením této dohody. 

10. Uvědomuji si, že nevhodné chování, které by vedlo k ohrožení mého zdraví či zdraví  

       ostatních, je velmi vážným porušením této dohody.  

11. Neničím spolužákův či školní majetek. Počítám s tím, že případnou škodu nahradím.  

       Nahlásím učiteli každé poškození svého či školního majetku.  

12. Nepřivlastňuji si bez dovolení spolužákův ani školní majetek. Jsem si vědom(a) toho, že  

       by se jednalo o krádež. 

13.  S elektrickými spotřebiči manipuluji pouze po dohodě s učitelem. 

14. Na hodiny TV se převlékám do sportovního oblečení a obuvi. Pokud si chci o velké 

       přestávce nebo v ŠD zasportovat v tělocvičně, vezmu si vhodnou obuv. 

15. Sám(a) odcházím ze školy či jiné školní akce pouze po podání informace učitelům 

      nebo zaměstnancům školy. 

16. V jídelně stoluji tak, abych dopřál klidné prostředí sobě i ostatním.  

17. Nabídne-li někdo mně nebo spolužákovi drogu, či se setkám s něčím nebezpečným, 

       oznámím to učiteli i rodičům. 

 

           


