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 ZDVOŘILOST, TAKTNOST, OHLEDUPLNOST 
 
K základům slušného chování patří zdravení, užívání slov prosím, děkuji, mohl(a) bych?, 
vynechávání jakýchkoli vulgarismů, rozlišení hranice mezi drzostí a vyslovením vlastního názoru. 
 

 ZODPOVĚDNOST 
 
Svědomitě, pečlivě a soustavně plníme svoje školní a mimoškolní povinnosti, neboť to je naše 
zaměstnání a hodnocení je naší mzdou, nezneužíváme slova neumím, nechci, nemůžu, neznám, 
neučil(a) jsem se, zapomněl(a) jsem. Školní práce a získané návyky jsou přípravou na občanské 
povolání a občanský život. 
 

 ČESTNÉ JEDNÁNÍ 
 
Učíme se přiznat své chyby a prohřešky a pochopit je, učíme se čestnému jednání s vrstevníky  
i s dospělými, držíme dané slovo, odmítáme lež, čelíme i nepříjemné pravdě. 
 

 OSOBITOST, NEZÁVISLOST, ORIGINALITA 
 
Učíme se rozpoznat správné a nesprávné jednání, bereme si příklad ze správného chování 
druhých, nenapodobujeme špatné vzory jen proto, abychom se nelišili. 
 

 SVOBODNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Demokracii a svobodu chápeme jako možnost sami sebe vzdělávat a formovat se jako jedinečná 
osobnost, ale ne sobecky na úkor druhých s představou, že já jsem ten nejdůležitější. Učíme se 
hledat další možnosti poznávání a vzdělávání. 
 

 SEBEHODNOCENÍ, SEBEKRITIKA 
 
Budujeme si zdravé sebevědomí, nepodceňujeme ani nepřeceňujeme své schopnosti, nelze umět 
vše dokonale, každý je dobrý v něčem jiném, cení se snaha. Učíme se poznávat svoje nedostatky  
a slabiny a bojovat s nimi. 
 

 AKTIVITA 
 
Aktivní přístup k práci při vyučování je součástí kladného hodnocení, jsme-li aktivní, dáváme 
najevo zájem, uplatníme své znalosti a dovednosti. 
 

 ÚCTA K LIDEM A SVÉMU OKOLÍ 
 
Slušnost a úctu projevujeme nejen slušnou mluvou, zdravením, ale i tím, že si vážíme práce 
druhých, neničíme ji, upozorňujeme na vandalismus. 
 

 VZTAH K PŘÍRODÉ A ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 
 
Chráníme své okolí a prostředí tím, že ho neznečišťujeme, chováme se ekologicky a nabádáme 
k tomu i druhé. 
 

 SOUNÁLEŽITOST 
 
Hledáme si opravdové kamarády, snažíme se o vytvoření dobrého třídního kolektivu, 
reprezentujeme školu a snažíme se o její dobré jméno. 

 
 
 


