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PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ

I.

Jedná se především o ochranu žáků před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace,
nepřátelství nebo násilí.
1. Práva žáků
a) Žák má právo na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, nedbalým
zacházením.
b) Žák má právo využít preventivních programů, které jsou zaměřeny proti šíření
sociálně patologických jevů.
c) Žák má právo na život a práci ve zdravém životním prostředí a na odstraňování
škodlivin ze školního prostředí v rámci možnosti školy.
d) Žák má právo na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před
kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami. Nesmí být podrobován ponižování a
šikanování (ani ze strany spolužáků, ani ze strany zaměstnanců školy).
2. Povinnosti žáků
a) Všichni žáci se musí chovat při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili
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zdraví svoje, svých spolužáků ani jiných osob. Při výuce v tělocvičně a odborných
učebnách musí dodržovat bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané jejich řádem.
Při přecházení na vyučování nebo jiné akce mimo budovu školy se žáci musí řídit
pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob.
Při pobytu v ubytovacích objektech (školní výlet, lyžařský výcvik apod.) musí žáci
dodržovat vnitřní řád tohoto zařízení.
Žákům není dovoleno zdržovat se v době mimo vyučování v prostorách školní budovy
a v areálu školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor pověřenou osobou.
Každý úraz či poranění, ke kterému dojde během vyučování nebo při akci pořádané
školou, je žák povinen ihned hlásit vyučujícímu, pedagogickému dozoru nebo svému
třídnímu učiteli.
Žáci musí ochraňovat své zdraví. Kouření, pití alkoholických nápojů nebo užívání
jiných omamných látek je škodlivé a mladistvým ze zákona zakázané.
Vnášení, držení, distribuce a používání návykových látek a jedů (i takových látek,
které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují) v prostorách školy nebo při
akcích pořádaných školou je zakázáno a bude klasifikováno jako hrubý přestupek.
Projevy šikanování mezi žáky (násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod.),
kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo
skupinám budou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu.

Do školy žáci nenosí předměty, které nesouvisejí s vyučováním, nebezpečné
předměty, výbušné a třaskavé látky.
j) Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým
vedením bez dozoru učitele. Nesmí bezdůvodně manipulovat s regulační technikou
radiátorů ústředního topení, ohřívačů vody, hasicími přístroji, hydranty apod.
k) Manipulaci s okny může žák provádět pouze na pokyn vyučujícího.
i)

V Poličce 30. 8. 2022

Mgr. Lenka Novotná
ředitelka školy
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