
 

 

 

 

 

Příloha č. 2 ke Školnímu řádu: Kodex slušného chování žáka  

ZŠ Dolní Počernice 
 

 

 

1. Do školy chodím včas, ve škole zdravím všechny dospělé. 

2. Do školy přicházím čistě a slušně oblečen. 

3. Do školy nevstupuji pod vlivem jakékoliv omamné látky, ani tyto látky ve 

škole neužívám. Nekouřím v prostorách školy. 

4. Při pobytu ve školní budově se přezouvám a nenosím čepici. 

5. O přestávkách neběhám, nehoním se, mohl bych zranit sebe i spolužáky. 

6. O malé přestávce se zdržuji ve své učebně. 

7. Neotvírám okna a neobtěžuji lidi v okolí školy nevhodným chováním. 

8. Neubližuji spolužákům, neprovokuji je, nevyvolávám zbytečné konflikty. 

9. Svým křikem neobtěžuji okolí. 

10. Neničím majetek školy ani osobní věci jiných žáků. 

11. Neschovávám spolužákům jejich osobní věci. 

12. Najdu-li cizí věci, ihned je odevzdám učiteli. 

13. Chráním okolí školy, zachovávám zde pořádek, nepíši a nekreslím po zdech 

školy. 

14. Při vyučovacích hodinách mám vždy vypnutý mobil uložený v tašce. 

15. Ve školní budově nemluvím vulgárně. 

16. Plním pokyny zaměstnanců školy (učitelů, vychovatelek, uklízeček, kuchařek a 

dalších osob), nejsem k nim drzý, používám slova jako: promiňte, děkuji, 

prosím atd., mluvím pravdu. 

17. Při vstupu do třídy během vyučování slušně zaklepu, pozdravím a po vyzvání 

sdělím důvod příchodu. 

18. Před vstupem do kabinetu slušně zaklepu a čekám na vyzvání učitele. 

19. Ve školní jídelně nepředbíhám a chovám se slušně jako v restauraci a 

nevynáším žádné jídlo. 

20. Ve třídě, na chodbách a na WC udržuji čistotu a pořádek, odpadky házím do 

odpadkových košů, na WC neplýtvám hygienickým vybavením, po mém 

odchodu ze třídy zůstává lavice i mé pracovní místo uklizené. 

21. Do ŽK píši čitelně a jen to, co mi řekne učitel, známky nepřepisuji ani nepíši a 

ŽK mám čistě zabalenou bez nápisů a nálepek. 
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