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Proč jsem v Jezdecké akademii? 

 
Po celou dobu vzdělávání se účastním výuky s cílem získat úplné střední vzdělání. Tomuto cíli 

přizpůsobuji své volnočasové aktivity mimo školu, chování a vystupování v průběhu vyučovací hodiny 

a o přestávce. Pro dosažení tohoto cíle jsem povinen dodržovat školní řád, který zabezpečuje zdárný 

průběh vzdělávání nejen mne samotného, ale i mých spolužáků. 

Mé nevhodné chování znemožňuje pedagogickým pracovníkům školy řádně a kvalitně vykonávat 

svoji práci a ostatním spolužákům se řádně a kvalitně vzdělávat. V tomto případě bude pro všechny 

lepší, když vzdělávání zanechám a školu dobrovolně opustím. 
 

Dodržuji pravidla slušného chování 
Slušné chování má svá pravidla a vždy je známkou dobrého mravního základu člověka. Neznamená 

však podlézání nebo vlezlost. V případě komunikace je diskuze vítána, pokud se nezmění v drzost 

nebo dokonce v hrubost. Proto také vím, že: 

- Zdravím starší nebo společensky výše postavenou osobu, zdravím také všechny dospělé 

osoby, které se pohybují po budově školy a v areálu jízdárny, protože nikdy nevím, o koho se 

jedná 

- Slova děkuji a prosím mi nejsou cizí. 

- Do kanceláří školy a do sborovny vstupuji až na vyzvání. 

- Používám přátelský jazyk bez vulgárních výrazů. 

 

Chovám se ohleduplně 
Ohleduplnost svědčí o zdravém rozumu a uvažování. Ne každý v mém okolí musí sdílet stejné pocity a 

starosti, moje problémy se netýkají všech. To, co baví mě, nemusí bavit jiného. Proto dodržuji zásady: 

- K sobě samému i ostatním se chovám ohleduplně a přátelsky, snažím se pomáhat mladším 

spolužákům. 

- Neničím věci a vybavení spolužáků a školy. Nepoužívám bez dovolení cizí věci. 

- Odpadky vhazuji do určených nádob a pokud možno je třídím. 

- Dodržuji základní hygienické návyky (včetně přezouvání). 

- Do školy nenosím nebezpečné předměty, či dokonce zbraně. 

- Ve škole a okolí nekonzumuji alkohol, drogy a nekouřím. 

 

Aktivně se účastním výuky 
- V průběhu vyučování se zapojuji do procesu vzdělávání s cílem jej podpořit nikoli znemožnit. 

Na výuku chodím včas. 

- Projevení zájmu, položení dotazu nebo prezentace vlastních poznatků výuku znatelně 

zefektivní a daný předmět se pak změní z noční můry na zábavu. 

- Jsem schopen pracovat v týmu. 

- To, co mně či mému kamarádovi přijde legrační a zábavné, mohou ostatní vnímat jako trapné 

a rušivé. 

- Nemám-li zájem se dále vzdělávat, je moje přítomnost v učebně či potažmo ve škole 

zbytečná, nebo dokonce škodlivá. 

 



Ctím zákony a školní řád 
Uvědomuji si své povinnosti a práva ve společnosti a nezaměňuji demokracii za anarchii. 

Proto: 

- Chovám se čestně a zodpovědně. 

- Informace předávám nezkreslené a pravdivé. 

- Nečinným přihlížením nedopustím, aby se děla křivda ostatním. 

- Jdu příkladem ostatním, zejména mladším spolužákům. 

- Vystupuji a pohybuji se ve školních prostorách a na veřejnosti tak, abych ve svém okolí 

nebudil pohoršení nebo dokonce strach. 

- Vzorně reprezentuji školu a snažím se udržovat její dobré jméno. 

 

Ctím koně jako rovnocenného partnera 
- Při všech aktivitách považuji koně za prvořadého. 

- Pohodu a zdraví koně nadřazuji všem ostatním zájmům. 

- Při všech aktivitách se ke koni chovám jako k živé bytosti, která vyžaduje veškerou mou 

pozornost a ohleduplnost. 

- Aby mne kůň akceptoval jako rovnoprávného partnera, musím se mu opakovaně věnovat a 

být s ním pravidelně v kontaktu. Vím, že moje dlouhodobá nepřítomnost toto partnerství 

poškozuje a narušuje.  

- Vím, že výuka praktických předmětů je pro mne nenahraditelná, tyto zkušenosti získám jen 

v reálném prostředí. 

- Každý kůň má jinou povahu. Na mně je, abych se s ním naučil komunikovat a jednat. 

 

 

 


