Pravidla pro úspěšnou práci:
1. Při vyučování samozřejmě platí v plném rozsahu školní řád.
V souladu s obecným duchem školního řádu jsou upřesňována další pravidla a opatření
(vycházející ovšem z tradičního a osvědčeného provozu české školy):
2. Student (rozumí se i studentka) má na začátku každé hodiny připraveny v kvalitní
podobě základní vyučovací pomůcky, jimiž se rozumí: (1) učební texty (viz
malinovysvet.cz) v určeném rozsahu, (2) sešit formátu A4 (na ČJ linkovaný, na D může být
bez linek) obalený či v tvrdých deskách, psací potřeby včetně tří barevných tužek
(propisek, tenkých fixů atd.), krátkého pravítka a nůžek, (3) další předměty zadané
učitelem.
3. Student je v okamžiku zvonění na hodinu již plně připraven na výuku a přítomen na
svém místě ve školní lavici. Své případné prohřešky v tomto směru oznamuje omluvou
začínající slovy „Omluvte mě prosím vás…“; výrazy typu „omlouvám se…“ jsou
nepřípustně pro svůj arogantní tón, který student ovšem může uplatnit v budoucnu, až
bude předsedou správní rady, vlády apod.
4. Během vyučování se student hlásí o slovo zdvižením ruky – podobně jako
v parlamentu apod. Hovoří až tehdy, když mu učitel zřetelně slovo udělí.
5. Student může opustit své místo bez dovolení a ve vší tichosti jen tehdy, když odchází
na toaletu. Musí se tak ovšem dít jen v době mimo psaní testu apod. Student zároveň
kontroluje, aby v jednom okamžiku nepobývali mimo třídu dva lidé stejného pohlaví.
6. Student má během výuky na své části lavice a vůbec mezi svými pomůckami
viditelně umístěné pouze pomůcky související zřetelně s daným předmětem. Obzvláště je
zakázáno viditelně umisťovat pomůcky z jiných vyučovacích předmětů nebo mobilní
telefony (ideální stav: učitel spatří mobilní telefony svých studentů poprvé na pomaturitním
večírku); u viditelně umístěného telefonu není důležité, zda je zapnutý: jeho poloha je
nepřijatelná v každém případě
7. Porušení kteréhokoli z výše uvedených pravidel může učitel okamžitě sankcionovat,
např. bezprostředním klasifikovaným prověřením jakéhokoli učiva od začátku studia.
8. Rámcová klasifikační stupnice pro písemné testy (jež budou v klasifikačních
příležitostech převažovat):
95 – 100 % – známka 1
85 – 94 % – známka 2
60 – 74 % – známka 3
40 – 59 % – známka 4
0 – 39 % – známka 5
9. Klasifikační stupnice pro diktáty z češtiny:
0 – 1 chyba – známka 1
2 – 3 chyby – známka 2
4 – 6 chyb – známka 3
7 – 9 chyb – známka 4
10 a více chyb – známka 5
10. Student může využívat učitelovy konzultační hodiny: jejich přehled bude na začátku
každého školního roku zveřejněn.

