A01a - Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace - Školní řád – Příloha č. 1
Příloha č. 1 - Seznámení žáků školy se školním řádem a poučení o BOZ
Na začátku školního roku provedl třídní učitel poučení žáků o vhodném a bezpečném chování
a o dodržování základních principů BOZ. Žákům byly sděleny tyto informace:
1. Základní povinnosti žáků obsažené ve školním řádu
- hodnocení chování zohledňuje tyto body:
o docházka do školy podle rozvrhu hodin – pozdní příchody do všech vyučovacích
hodin, nejenom první
o povinnost včasného omlouvání (§ 8)
o neomluvené hodiny
o neoznámení plánované absence třídnímu učiteli
o opakované neplnění studijních povinností
o porušení zákazu nošení některých předmětů do školy – zbraně, nebezpečné
chemikálie, výbušniny, pornografie, předměty ohrožující bezpečnost nebo
mravní výchovu (§ 14, bod 9)
o porušení zákazu požívání alkoholu, užívání drog příp. jejich distribuce ve škole
a na akcích pořádaných školou (§ 14, bod 10 a 11)
- pravidelná příprava na vyučování
- plnit pokyny pracovníků školy – při vyučování není dovoleno opisování, napovídání
a používání nedovolených pomůcek
- dodržování zásad slušného jednání vůči všem osobám ve škole - vykat vyučujícím, řídit se
pokyny zaměstnanců školy (vč. nepedagogických)
- dodržování zásad společenského chování v areálu školy a na akcích školy – slušně zdravit
všechny dospělé osoby, vhodná osobní vzdálenost
- základní zásady klasifikace (§ 16) – absence přesahující 30 % hodinové dotace nebo
méně než 50 % písemných prací
- oznámení šikany, krádeže, fyzického napadení, poškozování majetku školy či xenofobního
chování
- výčet případů závažného porušení školního řádu (§ 22, bod 6)
2. Zásady bezpečnosti
- bezpečné chování ve třídě (zákaz otevřených oken v době, kdy není přítomen učitel)
- bezpečné chování na chodbách a schodištích - vhodná obuv, zákaz běhání, skákání
a klouzání po chodbách a na schodech, sjíždění po zábradlí, sedání na parapety
a radiátorech, nesmí se vyklánět z oken a cokoliv z nich vyhazovat
- bezpečné chování ve školní jídelně
- bezpečné chování v šatnách
- bezpečné chování v TV (žáci budou poučeni v hodinách Tv)
- povinnost hlásit učiteli i drobná zranění a podrobit se řádnému ošetření
- povinnost při vyhlášení požárního poplachu a evakuace školy
Poučení podle uvedené osnovy provedeno ve třídě ………… dne ……………………………….
Poučení provedl ……………………………………………….

