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Ředitel Základní školy a Mateřské školy Kanice, okr. Brno – venkov, příspěvková organizace
vydává Výchovný kodex pro žáka, který je součástí školního řádu školy. Dokument seznamuje
podrobně všechny žáky školy s konkrétními formami porušování školního řádu během školního
roku. Podle míry závažnosti porušení školního řádu a výše vyjmenovaných bodů bude žákovi
uloženo výchovné opatření. Výchovná opatření jsou součástí školního řádu školy a v jeho příloze
Klasifikační řád.
Výchovný kodex pro žáka je vnitřní normou školy, je to dokument otevřený pro případné změny,
náměty a připomínky ze strany zaměstnanců a žáků školy.
Jednotlivé oblasti možného porušování školního řádu:
1) Nekázeň žáka v prostorách školy, neuposlechnutí pokynu či příkazu vyučujícího či jiného
zaměstnance školy, vulgární projevy či nevhodné chování žáka při vyučování nebo na ostatních
akcích pořádaných školou i mimo prostory školy, nevhodné chování o přestávkách, na WC, ve
školní jídelně (např. vyhazování různých předmětů z oken, vykřikování z oken, na chodbách,
v šatnách, před školou).
2) Nevhodné chování (porušování školního řádu a nedodržování pravidel slušného chování) vůči
dospělým osobám, zaměstnancům školy. Sem také patří také odmlouvání vyučujícímu, nemístné
poznámky, slovní útoky hraničící s drzostí, zpochybňování rozhodnutí vyučujícího, doplněné
nevhodnými komentáři. Jedná se o nerespektování autority dospělé osoby.
3) Nevhodné až vulgární chování ke spolužákům své kmenové třídy, ale i ke všem ostatním žákům
(posměch, ponižování, úmyslné ubližování). Toto platí i pro nesportovní a nekorektní jednání mezi
žáky v tělesné výchově a při různých sportovních akcích školy, soutěžích a olympiádách.
V případě prokázané šikany či spoluúčasti nebo krytí této formy chování bude uděleno výchovné
opatření v podobě sníženého stupně z chování.

4) Úmyslné rušení ze strany žáka přímo ve výuce různými možnými způsoby: výkřiky, hlasitými
poznámkami, nedovoleným mluvením, nerespektováním pokynů vyučujícího, soustavně špatná
pracovní morálka.
5) Neplnění či nesplnění zadaného nebo stanoveného úkolu (většinou se jedná o soustavné
nevypracování domácích úkolů, úmyslné nevypracování písemného opakování, zadaného testu či
pracovního listu), nebo o nekvalitní domácí přípravu. Žák si neplní své základní povinnosti tj.
řádná příprava na vyučování a doplňování učiva a úkolů ze zameškaných hodin.
6) Zapomínání školních pomůcek potřebných na výuku (učebnice, sešity, psací a rýsovací
pomůcky, pracovní sešity, pomůcky na výchovy tj. VV, HV, TV, PČ atd.).
Pokud žák nemá tyto pomůcky, nemůže se řádně zapojovat do výuky, komplikuje situaci
i vyučujícímu a vlastně není řádně připraven na výuku. Problémem je, když toto vše činí žák
úmyslně.
Tato situace často nastává v hodinách tělesné výchovy, kdy žáci často úmyslně zapomínají
cvičební úbor. Žák je v hodině přítomen, ale nemůže být zapojen do výuky a způsobuje vyučujícím
další starosti se zajištěním jeho bezpečnosti.
7) Žák není řádně připraven na výuku i v tom případě, kdy jsou jeho sešity a učebnice neobalené,
potrhané a úmyslně poškozované (vytrhané listy, zničené krycí desky, ohnuté rohy, vpisování
propiskou). To samé platí i u dalších učebních pomůcek, které byly žákovi zapůjčeny a on s nimi
nedbale a neopatrně zachází. Vztahuje se i na situaci, kdy byl vyučujícím uložen žákovi úkol
nechat podepsat opravenou písemnou práci či prověrku, nebo bylo školou zasláno nějaké sdělení
(např. prostřednictvím ŽK) a žák opakovaně tyto úkoly neplní.
8) Zapomínání žákovské knížky - dále jen ŽK (zapisováno do vnitřního materiálu školy uloženého
v třídní knize), vztahuje se i na zapírání ŽK vyučujícím v hodinách. V současné době používá ZŠ
Kanice dvě formy žákovských knížek – sešitovou 1. – 5. ročník a elektronickou 6. – 9. ročník.
9) Ztráta ŽK, nebo její úmyslné poškozování a ničení (nedbalé vedení, polepování a popisování
obalu).
10) Připisování, přepisování známek v ŽK či další nedovolené zásahy do ŽK ze strany žáka,
včetně falšování podpisů vyučujícího či zákonného zástupce (např. při vystavování omluvenek).
Týká se i pokusů o zásah do elektronického programu školy nebo přístupů žáků na uživatelské
účty zákonných zástupců.
11) Opakované pozdní příchody do školy bez dodání omluvy a důvodu.
12) Nedbalá a špatná práce třídní služby přidělené v rámci žákovské samosprávy (tabule, úklid,
šatnář, třídnice, květiny, pomůcky) a další malé povinnosti, zadané vyučujícím.
13) Konzumace jídla během výuky (pokud není potvrzeno lékařsky), žvýkání žvýkaček během
výuky i celého pobytu ve škole a jejich lepení v prostorách školy.
14) Nošení pokrývek hlavy během pobytu ve škole (vztahuje se i na kapuci), ruce v kapsách při
rozhovoru s dospělou osobou, vulgární výrazy ve škole při rozhovoru se svým spolužákem,
nezdravení zaměstnanců školy při vstupu do školy, učebny, školní jídelny, školní družiny i při
odchodu z místnosti, ze školy

K projevům slušného chování patří kromě pozdravu i poděkování, oslovení vyučujícího nebo
omluva v případě potřeby.
15) Nepřezouvání se při vstupu do školy do školní obuvi, nošení rozbité a nevyhovující obuvi
(zdravotně závadná) a používání jedné stejné obuvi na ven, do školy či tělocvičny (hlavně
u starších žáků a žákyň a v době letních měsíců, kdy se pantofle či tenisky lehce vydávají za školní
obuv). Nevhodná obuv je i taková, která zanechává čáry a stopy na podlahových krytinách.
16) Úmyslné ničení školního majetku a zařízení v celém prostoru školy (ničení nábytku, zámků,
oken, dveří, umyvadel, tabulí, nástěnek, elektrických zásuvek, krytů topení, malby a nátěrů,
okenních žaluzií, odpadkových košů, vodovodních kohoutků, hasicích přístrojů a hydrantů,
elektrorozvaděčů a učebních pomůcek) i ve venkovním areálu. Žáci jsou povinni zjištěnou závadu
nahlásit odpovědné osobě.
17) Nerespektování zasedacího pořádku určeného třídním učitelem a zapsaného v třídní knize
nebo rozmístění žáků určeného vyučujícím v odborné či jiné učebně.
18) Používání mobilního telefonu během výuky a rušení výuky (psaní a přijímání SMS, MMS,
telefonování, hlasité vyzvánění, fotografování a videonahrávky). Mobil je vždy vypnutý
a umístěný v aktovce. Vztahuje se i na všechna osobní multimediální zařízení.
19) Opuštění školní budovy během vyučování bez svolení pedagogického pracovníka (týká se
i odchodu k lékaři) nebo neohlášená absence na odpoledním vyučování.
20) Úmyslná lež, podvod, nepravdivá výpověď či napomáhání tomuto jednání. Vztahuje se i na
šikanu, kyberšikanu, krádeže (účast, spoluúčast).
21) Svévolná manipulace s otevřeným ohněm v prostorách školy (zápalky zapalovače, hořlaviny,
bouchací kuličky a veškerá pyrotechnika), pokud se nevztahují na pokusy v rámci výuky (chemie,
fyzika).
22) Nošení a neoprávněná manipulace s chladnými, palnými a střelnými zbraněmi, ohrožování
bezpečnosti a zdraví žáků a zaměstnanců školy.
23) Přechovávání, užívání a distribuce návykových látek - není pouze porušováním školního řádu,
ale i trestným činem dle §283, §284, §285 a §287 zákona 40/2009 Sb. Trestní zákoník.

