
 

 
Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. 

TÉMA: ŠKOLNÍ ŘÁD Rodinný kurz R_10B  
 

 

 

www.cicpraha.org – www.kurzycestinyprocizince.cz 
Sídlo: Pernerova 32, 186 00 Praha 8 Vzdělávání: Nová půda – Karlínské nám. 7, Praha 8, e-mail: npk@cicpraha.org 

sociální poradenství – pracovní poradenství – dobrovolnický program – čeština pro cizince – další vzdělávání 

CVIČENÍ 1 – Přiřaďte číslo odstavce k obrázku. 

A/     B/        C/         D/         E/  

           ………5……..  ……..…………..  ……..…………..  ……..…………..  ……..………….. 

1. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači, elektrickým vedením a otevřeným 

ohněm. 

2. Žáci I. stupně jsou do školy vpouštěni v 7.40 a žáci II. stupně v 7.45. Příchod žáka po 7.55 je klasifikován 

jako pozdní příchod.  

3. Boty a bundy si žáci odkládají v šatně, jinak se na ně nevztahuje pojištění. 

4. Žákům jsou zakázány činnosti, které jsou zdraví škodlivé: kouření, pití alkoholických nápojů, požívání 

zdraví škodlivých látek. V případě porušení tohoto zákazu v prostorách školy a na chodnících obepínajících 

školu, i na všech školních akcích, bude žák potrestán sníženou známkou z chování. 

5. Na přezutí používat pantofle, které pokud možno nezanechávají šmouhy, ne sportovní obuv. 

ROZUMÍTE? 
 

 

připravovat se na vyučování připojit do zásuvky  pozdní příchod  nebezpečné předměty 

CVIČENÍ 2 – Doplňte do textu musí/nesmí. 

1) Žák ……………………………… nosit do školy nebezpečné předměty. 

2) Žák ……………………… být ve škole nejpozději v 7. 55 

3) Při vyučování ……………………………… mít žák vypnutý mobil. 

4) Žák ve škole …………………………… jezdit na kolečkových bruslích. 

5) Žák ……………………………… vydávat cizí práce za své vlastní.  

6) Žák se …………………………… připravovat na vyučování.  

CVIČENÍ 3 – Zakroužkujte ANO nebo NE. 

1. Žáci mohou připojit PC do zásuvky.    ANO / NE 

2. Nepřítomnost žáka omlouvá zákonný zástupce (rodič).   ANO / NE 

3. Žáci si mohou vzít do školy psa.     ANO / NE 

4. Rodiče můžou zavolat do školy a omluvit žáka.    ANO/ NE  

5. Za pozdní příchod dostane žák sníženou známku z chování. ANO / NE 
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CVIČENÍ 4 – Co je správně? Musí nebo můžou. Nehodící se škrtněte. 

1. Rodiče musí / můžou posílat děti do školy!  

2. Rodiče musí / můžou komentovat důležité změny ve škole. 

3. Rodiče musí / můžou chodit na rodičovské schůzky. 

4. Rodiče musí / můžou informovat školu, že dítě bude chodit do jiné školy a musí /můžou si vzít 

dokumentaci. 

5. Rodiče musí / můžou omluvit dítě, když nebylo (nebude) ve škole. 

6. Rodiče musí / můžou kontrolovat žákovskou knížku. 

7. Rodiče musí / můžou podepisovat známky. 

8. Rodiče musí / můžou nesouhlasit se zařazením dítěte do třídy, která neodpovídá věku dítěte. 

9. Rodiče musí / můžou žádat pomoc pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo  

speciálně-pedagogická centra (SPC). 

10. Rodiče musí / můžou souhlasit s vyšetřením dítěte. 

CVIČENÍ 5 – Přečtěte si školní řád a napište, co děti musí, nesmí a můžou dělat ve škole. 

musí 

 

Děti musí chodit do školy! 

nesmí 

 

Nesmí chodit pozdě do školy. 

můžou 

 

Děti můžou chodit na kroužky. 

 


