
KODEX VYUČUJÍCÍHO*CÍ 

1. Vyučující odpovídá žákům*kyním na pozdrav.

2. Vyučující  přichází  do  výuky  vždy  včas  a  připraven/a.  Domácí  úkoly  a  písemky
opravuje maximálně do první hodiny v příštím týdnu teoretické výuky. 

3. Vyučující chápe, že si žáci*kyně potřebují odpočinout o přestávkách. Proto výuku
svého předmětu nepřetahuje do přestávek. 

4. Vyučující  reaguje  na  individuální  potřeby  žáků*kyň  ve  třídě.  Chápe,  že  třída  je
složena z jedinců. Aktivně zapojuje do výuky všechny přítomné žáky*kyně, i když
jsou jejich výkony slabší. 

5. Vyučující  má  jasně  stanovený  cíl  každé  vyučovací  hodiny,  kterého  se  snaží
s žáky*němi dosáhnout přiměřenými metodami a postupy. 

6. Vyučující je svým žákům*kyním o přestávkách k dispozici. Zajímá se o ně, o jejich
pokroky  ve  výuce  i  o  jejich  problémy.  Komunikuje  se  žáky*němi  slušně  a  bez
předsudků.

7. Vyučující své žáky*ně motivuje k další práci a chválí je za dobře vykonanou práci.

8. Vyučující před testem či zkoušením se žáky*němi zopakuje a dostatečně procvičí
učivo, které bude při zkoušení vyžadováno. 

  



KODEX ŽÁKA*KYNĚ 
DENNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

1. Žák*kyně  zdraví  všechny  dospělé  osoby  v budově  školy  a  na  pracovištích.
Zaměstnance*kyně školy pak i mimo tato uvedená místa.

2. Žák*kyně se chová slušně a důstojně,  nepoužívá vulgarismy. Chová se slušně ke
svým spolužákům*kyním, tak i ke všem zaměstnancům*kyním školy. 

3. Žák*kyně  chodí  včas  do  školy,  je  připraven  na  každou  vyučovací  hodinu  (nosí
domácí úkoly, učebnice, sešity a další materiály k výuce).

4. Žák*kyně  nevyrušuje  své  spolužáky*kyně  pozdními  příchody  ani  nepřiměřeným
mluvením ve vyučovací hodině.

5. Žák*kyně udržuje pořádek na svém místě, stejně tak jako v celé třídě, ve svěřené
skříňce, na chodbách školy a v jejím okolí. Případné poškození zařízení školy hlásí
neprodleně vyučujícímu*cí.

6. Žák*kyně pracuje v hodině dle pokynů vyučujícího*cí (zapíná notebook pouze po
svolení vyučujícího*cí).

7. Žák*kyně má během vyučování vypnutý mobilní telefon.

8.  Žák*kyně  plní  své  povinnosti  čestně,  nedopouští  se  jakéhokoliv  podvádění,
plagiátorství a přivlastňování si výsledků práce jiných lidí.

  



KODEX ŽÁKA*KYNĚ 
KOMBINOVANÉ A DÁLKOVÉ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

1. Žák*kyně se chová slušně a důstojně, nepoužívá vulgarismy. Chová se slušně jak ke
svým spolužákům*kyním, tak i ke všem zaměstnancům*kyním školy.

2. Žák*kyně nenarušuje výuku svými hlasitými projevy.

3. Žák*kyně má ve výuce mobilní telefon v tichém režimu a během vyučování neruší
ostatní voláním.

4. Žák*kyně udržuje pořádek na svém místě, stejně tak jako v celé učebně, na chodbách
školy a v jejím okolí.

5. Žák*kyně  respektuje  pravidla  výuky  stanovená  vyučujícími,  řídí  se  pokyny
vyučujících.

6. Žák*kyně  přistupuje  ke  svému studiu  zodpovědně,  aktivně  se  snaží  o  pochopení
všech informací.

7. Žák*kyně  plní  své  povinnosti  čestně,  nedopouští  se  jakéhokoliv  podvádění,
plagiátorství a přivlastňování si výsledků práce jiných lidí.

  


