II. Práva žiaka
Žiak má právo na:
Vzdelanie zamerané na rozvoj jeho osobnosti, talentu, rozumových a fyzických schopností.
Ochrana svojho súkromia a majetku ako aj na ochranu rodiny a zdravia .
Zrozumiteľný výklad učiva.
Odpoveď na otázky týkajúce sa preberaného učiva.
Objektívne hodnotenie svojich vedomostí a zručností.
Oboznámenie sa s kritériami a výsledkami hodnotenia v primeranom čase.
Využívanie školských zariadení, učební a učebných pomôcok.
Využívanie pomoci triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora drogovej prevencie
a školského psychológa.
9. Ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov .
10. Primerané vyjadrenie svojho názoru na akýkoľvek problém.
11. Výber budúceho štúdia.
12. Prestávku, ako ju stanovuje školský poriadok.
13. Výber spolu sediaceho, pokiaľ svojím správaním neruší priebeh vyučovania.
14. Voľbu náplne prestávky, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti a neruší ostatných.
15. Návštevu ŠKD, nepovinného predmetu a záujmového útvaru, ktoré zriadila škola.
16. Účasť na školských a mimoškolských aktivitách, ktoré organizuje škola a RZ.
17. Komisionálnu a opravnú skúšku.
18. Podľa uváženia raz za polrok použiť „žolíka“, ak nechce odpovedať z ľubovoľného predmetu. Žolík
sa môže použiť len v prípade , ak má žiak žiacku knižku s podpisom triedneho učiteľa a s pečiatkou
školy. Žolík je neprenosný do II. polroka.
19. Rešpektovanie svojej osobnosti, názorov a zvláštností učiteľmi aj spolužiakmi a pri akomkoľvek
porušení práv, okamžite žiadať pedagógov o prešetrenie, pričom osoba žiadajúca o prešetrenie má na
požiadanie právo ostať v anonymite.
20. Voliť a byť volený do žiackeho parlamentu a do triednej samosprávy, ich prostredníctvom sa
obracať na vedenie školy, na triedneho učiteľa, ktorí sa budú jeho stanoviskami a vyjadreniami
zapodievať.
21. Život a prácu v zdravom životnom prostredí, na ochranu pred vplyvmi a informáciami, ktoré by
ohrozovali jeho mravnú a rozumovú výchovu a nevhodne ovplyvňovali jeho morálku, na
ochranu pred fyzickým a psychickým násilím, pred šikanovaním, týraním a pred prejavmi
diskriminácie.
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