Školní řád
Žák má právo:
1.

na vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání žáků se specifickými
vzdělávacími potřebami se řídí právními předpisy dle zákona 73/2005 Sb.,
2. být seznámen se školním řádem, s pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání, s pokyny pro
bezpečnost a ochranu zdraví a na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
3. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v
nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy
nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat
a své stanovisko k nim odůvodnit,
4. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho vzdělávání, přičemž
jeho vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje,
5. být chráněn před jakoukoli formou diskriminace, špatného zacházení, násilí a zneužívání všeho
druhu, před nezákonnými útoky na svou pověst,
6. vyjadřovat své mínění a názory slušným způsobem, s problémem se obracet na učitele,
výchovného poradce, školního metodika prevence, zástupce ředitele, či ředitele školy,
7. na získávání informací, na svobodu myšlení a náboženského vyznání.

Žák je povinen:
8. řádně docházet do vyučování podle rozvrhu hodin a akcí pořádaných školou a řádně se vzdělávat,
9. dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl
seznámen,
10. plnit pokyny pracovníků školy vydané v souladu s právními a školními předpisy,
11. ve vztazích k ostatním žákům a dospělým osobám dodržovat zásady slušného jednání a chování,
12. ihned hlásit dozírajícímu či třídnímu učiteli, nebo na sekretariát školy jakékoliv poranění, které
vzniklo v době oprávněného pobytu v prostorách školy nebo areálu školy, či tělocvičných zařízení,
které škola využívá,
13. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh jeho vzdělávání,
14. oznamovat škole údaje pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné pro průběh
vzdělávání, nebo bezpečnost žáka, jakož i změny v těchto údajích,
15. při ukončení vzdělávání vrátit zapůjčené pomůcky, učebnice a žákovský průkaz, uhradit případné
dlužné poplatky a vyzvednout si doklad o ukončení studia.
16. doložit důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním
řádem.

Zákonní zástupci žáků mají právo:
17. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,
18. volit a být voleni do školské rady,
19. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich
vyjádřením musí být věnována odpovídající pozornost,

20. na poskytování školských služeb dle zákona č. 561/2004 Sb., zejména na poradenskou pomoc
školy dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních,
21. požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu.

Zákonní zástupci žáků mají povinnost:
22. zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
23. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání
žáka,
24. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
25. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním
řádem,
26. oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné pro průběh
vzdělávání nebo bezpečnost a zdraví žáka, a oznamovat změny v těchto údajích dle § 28 odst. 2 a
3 Školského zákona.

Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků se
zaměstnanci školy
27. Žáci, zákonní zástupci a zaměstnanci školy při vzájemných interakcích a vztazích vystupují v
souladu s pravidly slušného chování a občanského soužití.
28. V případě akutního onemocnění žáka zajistí vyučující dohled nad žákem a dle § 7 odst. 3 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví jej oddělí na nezbytně nutnou dobu od kolektivu, dle
závažnosti zdravotních komplikací a učiní patřičná opatření odpovídající závažnosti situace.
29. Osobní údaje žáků i jejich zákonných zástupců jsou chráněny. Osobní údaje jsou zpracovávány
v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, především v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o
ochraně osobních údajů (GDPR). Ochrana osobních údajů je blíže upravena ve Směrnici školy pro
ochranu osobních údajů.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo
studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před
projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
30. Žák je povinen chovat se tak, aby neporušoval směrnici č. 13-1/2011 týkající se preventivních
opatření k zamezování negativních jevů.
31. Žák dbá všech pravidel hygieny a bezpečnosti. Chová se tak, aby neohrozil své zdraví a zdraví svých
spolužáků, je povinen dodržovat zásady slušného a kulturního chování, ve vyučování nenosí čepici
a bundu. Žák si počíná ve škole tak, aby neznečistil prostory školy. K přezouvání a odložení
svrchního oděvu je určena skříňka v prostoru šaten.
32. Žák nenarušuje průběh vyučovací hodiny. O přestávkách se může volně pohybovat po budově
školy a areálu školy s výjimkou Domova mládeže. Do jiných učeben přechází žák ukázněně. Vstup
do odborných učeben je dovolen jen za přítomnosti učitele.
33. Mimo školu, včetně volných dnů a prázdnin, se žák chová a jedná tak, aby nepoškodil dobré jméno
školy.
34. Ve výuce není žákovi dovoleno používat jakákoli elektronická zařízení - mobilní telefony,
přehrávače, záznamová zařízení, fotoaparáty bez souhlasu vyučujícího, včetně pořizování
obrazových a zvukových záznamů a jejich následného šíření. Při porušení tohoto zákazu má učitel

právo elektronické zařízení žákovi po dobu vyučování zabavit. Porušení zákazu používání
elektronických zařízení bude řešeno dle platných výchovných opatření školního řádu.
35. Je zakázáno kouření včetně kouření elektronických cigaret v celém areálu školy a při akcích
organizovaných školou jako jsou exkurze, zájezdy, sportovní akce apod.
36. Není dovoleno ve vyučování jíst a opouštět učebnu bez povolení vyučujícího.
37. Není dovoleno nosit do školy nebezpečné předměty, které mohou ohrozit zdraví, způsobit úraz,
(nože, zbraně, výbušniny apod.) a věci nesouvisející s výukou (cennosti, vyšší obnosy peněz,
nevhodné šperky apod.).
38. Není dovoleno nosit, distribuovat a požívat návykové látky, alkohol včetně nápojů s nízkým
obsahem alkoholu, energetické nápoje a nápoje, které svým vzhledem a chutí připomínající
alkoholické nápoje v celém areálu školy a na akcích organizovaných školou. V případě podezření
z požití nebo manipulace s návykovou látkou budou pracovníci školy postupovat podle přílohy č.
1 školního řádu.
39. Není dovoleno chovat se nepřátelsky a vulgárně vůči učitelům, zaměstnancům školy, hostům i
spolužákům.
40. Není dovoleno fyzicky útočit na zaměstnance nebo ostatní žáky školy včetně projevů rasismu,
nesnášenlivosti, vandalizmu, brutality a šikany.
41. Není dovoleno opouštět během vyučování školu bez svolení třídního učitele, případně jiného
vyučujícího.
42. Při přesunu v době vyučování nebo na školní akce je přísně zakázáno používat soukromé dopravní
prostředky.

Zacházení se školním majetkem
43. Žák je povinen udržovat v čistotě a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy včetně
těch, které mu byly svěřeny do osobního užívání. Rovněž neznečišťuje okolí školy. Odpadky ukládá
do nádob k tomu určených.
44. Poškodí-li žák svévolně školní majetek, učební pomůcky, zapůjčené učebnice apod., škodu uhradí.
45. Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen to bezodkladně ohlásit vyučujícímu, o přestávce
dozírajícímu nebo třídnímu učiteli. Nepodaří-li se ztracenou věc dohledat, ohlásí poškozený ztrátu
policii.
46. Žák je povinen uschovávat jízdní kola na místech k tomu určených.

Sdělování informací zákonným zástupcům
47. Škola poskytuje informace prostřednictvím aplikace Bakaláři, pravidelně na třídních schůzkách
nebo při osobní konzultaci zákonného zástupce po předchozí dohodě kdykoliv v průběhu školního
roku.
48. Bude-li požadovat zákonný zástupce informace jinou formou (telefon, e-mail apod.), škola vyhoví
po předchozím odsouhlasení konkrétní adresy či tel. čísla, které bude sloužit ke sdělování
informací. Kontrolu kontaktních údajů provede se zákonným zástupcem třídní učitel žáka. Za
zákonného zástupce se pro tyto účely považuje osoba, která je v souladu se zvláštními právními
předpisy (zejména Zákonem o rodině a Zákonem č. 109/2002Sb.) nebo rozhodnutím soudu
oprávněna v dané věci jednat za nezletilého.
49. Pro komunikaci s učiteli a dalšími zaměstnanci školy jsou veřejnosti k dispozici kontakty na
webových stránkách školy.

Omlouvání nepřítomnosti ve vyučování
50. Nepřítomnost ve vyučování se omlouvá předem na základě písemné žádosti zákonného zástupce
nebo zletilého žáka, pokud se jedná o jiné důvody, než je nemoc.
51. Žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v případě nezbytné naléhavosti.

52. Pokud se jedná o nepředvídané důvody nepřítomnosti, je žák nebo zákonný zástupce nezletilého
žáka povinen doložit písemně, telefonicky nebo osobně důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování
nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti.
53. Důvody své nepřítomnosti žák doloží třídnímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku první den
své přítomnosti ve škole omluvenkou zapsanou výhradně v omluvném listě, kterou příslušný
pedagogický pracovník zkontroluje a potvrdí svým podpisem.
54. Nepřítomnost ve vyučování může být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů.
Uvolnění z jedné vyučovací hodiny v odůvodněných případech umožňuje vyučující,
na 1 den třídní učitel nebo učitel odborného výcviku, na více dnů ředitel školy. Písemnou žádost
musí žák předložit ke schválení řediteli školy na patřičném formuláři.
55. V případě opakované absence nebo v případě podezření z podvodu při omlouvání je třídní učitel
nebo učitel odborného výcviku oprávněn požadovat po žákovi doložení absence lékařským
potvrzením – lékařskou zprávou. O tomto zpřísněném požadavku bude zletilý žák nebo zákonný
zástupce písemně informován.
56. Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní vyučování po dobu nejméně 5
vyučovacích dnů a jeho účast není omluvena, vyzve jej písemně ředitel školy k doložení důvodu
své nepřítomnosti. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy nedoloží důvod své nepřítomnosti, se
posuzuje, jako by vzdělání zanechal posledním dnem této lhůty.
57. Přesáhne-li absence žáka v jednotlivém vyučovacím předmětu za klasifikační období 25%
odučených hodin, může ředitel školy na návrh vyučujícího nařídit žákovi doplňkovou zkoušku.
Výsledek této zkoušky je součástí klasifikace z daného předmětu. Rozsah zkoušky a váha jejího
hodnocení je úměrná rozsahu učiva probraného v době nepřítomnosti žáka v hodnoceném
vyučovacím předmětu.

Výchovná opatření při neomluvené absenci:
58. Pří neomluvené absenci ve výši 1 až 7 hodin bude žákovi uděleno ústní napomenutí třídního
učitele.
59. Bude-li neomluvená absence po udělení napomenutí třídního učitele dále narůstat a dosáhne ve
sledovaném období celkové výše 8 až 16 hodin, bude žákovi udělena důtka třídního učitele.
60. Bude-li neomluvená absence po udělení důtky třídního učitele dále narůstat a dosáhne ve
sledovaném období celkové výše 17 až 25 hodin, bude žákovi udělena důtka ředitele školy.
61. Bude-li neomluvená absence po udělení důtky ředitele dále narůstat, může ředitel školy udělit
další výchovné opatření – podmíněné vyloučení žáka ze školy.
62. Bude-li neomluvená absence po udělení podmíněného vyloučení dále narůstat, může ředitel školy
udělit další výchovné opatření – vyloučení žáka ze školy.
63. Pří překročení hranice 25 hodin neomluvené absence bude dále žákovi snížena známka z chování
na základě pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků dle dodatku č. 2 ke školnímu řádu.

Provozní režim školy a mimoškolní aktivity
64. Pravidelné vyučování začíná zpravidla v 705 hod a končí nejpozději v 1515 hodin osmou vyučovací
hodinou. V odborném výcviku začíná zpravidla v 700 hod, ve směnném provozu začíná v 600 hod.
65. Odborný výcvik může probíhat:
a. na pracovištích školních dílen pro příslušný obor,
b. na odloučených pracovištích dle zakázkové činnosti,
c. na základě smlouvy o zabezpečení odborného výcviku u fyzických či právnických osob.
66. Mimoškolní aktivitou se rozumí jakákoli činnost vedená pedagogickým pracovníkem školy
organizovaná školou, konaná mimo budovu školy s výjimkou výuky tělesné výchovy a odborného
výcviku.

Výchovná opatření
67. Výchovná opatření jsou:
a. věcná nebo finanční odměna,
b. pochvala ředitele školy,
c. pochvala třídního učitele,
d. napomenutí třídního učitele,
e. důtka třídního učitele,
f. důtka ředitele školy,
g. podmíněné vyloučení žáka ze studia,
h. vyloučení žáka ze studia.
68. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či
fyzické osoby žákovi udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské
nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.
69. Třídní učitel může žákovi na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních
pedagogických pracovníků a po projednání s ředitelem školy udělit výchovné opatření.
70. Při porušení povinností stanovených školním řádem zapíše vyučující kázeňský přestupek do karty
žáka v elektronickém systému Bakaláři, evidence. Dle závažnosti přestupku uskuteční třídní učitel
pohovor se žákem, záznam o pohovoru písemně zaznamená. Pokud to situace vyžaduje, svolá
v nejbližším možném termínu výchovnou komisi. Podle závažnosti porušení navrhne třídní učitel
žákovi některé z výchovných opatření.
71. Výchovná opatření, jejichž udělení je v kompetenci třídního učitele, budou udělena ihned po
projednání s ředitelem školy. Výchovná opatření udělována ředitelem školy budou udělena ihned
po projednání přestupku.

Součástí školního řádu je:
dodatek č. 1:
dodatek č. 2:
dodatek č. 3:
dodatek č. 4:

Orientační testování na přítomnost návykové látky v organismu žáka.
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Směrnice č. 13-1/2011 – Preventivní opatření k zamezení negativních jevů.
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