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1)

Do školy chodím včas, přezouvám se u skříněk.

2)

V 7:55 jsem ve třídě a mám vše připraveno na vyučování.

3)

Zapomenuté pomůcky nahlásím na začátku hodiny

4)

Při vyučovacích hodinách mám vždy vypnutý mobil, do tělocvičny a
na pracovní činnosti ho nenosím.

5)

Pořizovat fotografie, videa a nahrávky mohu ve škole jen se souhlasem
učitele.

6)

Po mém odchodu ze třídy, a to kdykoli, zůstává lavice i její okolí uklizené.

7)

Slušně zdravím učitele, další pracovníky školy a dospělé návštěvníky.

8)

Respektuji pokyny zaměstnanců školy bez komentářů a drzých poznámek.

9)

Mluvím slušně, bez vulgárních, sprostých slov a urážek.

10)

Ve všech prostorách školy udržuji pořádek a čistotu, šetřím elektrickou energií,
na WC neplýtvám hygienickým vybavením – je i pro ostatní.

11)

Se školním majetkem včetně nástěnek zacházím šetrně, osobní věci
spolužáků chráním před zničením a odcizením.

12)

Jakékoli ubližování spolužákovi či úraz, který se stane ve škole, ohlásím
okamžitě učiteli či jinému pracovníkovi školy.

13)

Všechny závady na školním majetku ohlásím učiteli či jinému pracovníkovi
školy.

14)

Velká okna otvírám pouze se souhlasem učitele.

15)

Najdu-li cizí věc, ihned ji odevzdám hospodářce školy.

16)

Jsem ohleduplný ke spolužákům, chovám se tak, jak bych chtěl, aby se
spolužáci chovali ke mně.

17)

Ve školní jídelně nepředbíhám, jsem slušný a ohleduplný k ostatním, z jídelny
nevynáším žádné jídlo.

18)

V době polední přestávky pobývám mimo budovu školy, pokud nejsem
ve školní družině nebo ve školním klubu.

19)

Do školy vstupuji bez vlivu jakýchkoli omamných látek, tyto látky ve škole
neužívám ani nenabízím spolužákům.

20)

Nebezpečné a cenné věci nechávám doma, mohou ohrozit druhé nebo mohou
být odcizeny.

21)

Důvěrné projevy náklonnosti k druhým osobám jsou soukromé, a proto je
pro mě samozřejmé vyjadřovat je až po odchodu ze školy.

22)

Přispívám k bezpečnému a slušnému chování před budovou školy i v jejím
okolí.

