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1.

čl. 1
obecná ustanovení

Škohĺ řád je vydáván na základě zákona ě. 56112004 Sb. o předškolním, záklaclnínr'
středním' vyšším odbornérn a. jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky vŠv'l' e.
1312005 Sb. o středním vzdělávání a vzděláváni v konzeľvatoři a Vyhlášky č' 672/Ż004
Sb., kteľou se mění Vyhláška ě. 44219| Sb' o ukolrčerrí studia vc střednich školáoll a
učilištích.

Škohĺ řád stanovuje pravidla, kteľá je nutno respektovat, aby sloŽitý organizmus, jímŽ.jc
škola, mohl plnit své poslání a aby byly vytvořeny příznivć poclniínky pľo výuku
v budově školy i na pľacovištích pľaktickélro vyučování.

Žu\:: dobľovolným ľozhodnutím ke studiu zavazuje řádrrě doclrázet do školy a řádně se
vzdělźxat a osvojovat si znalosti a dovednosti stanovené školním vzdělávacínr
progľamem, dodrŽovat zásady společenského styku a slušného chování a plnit všechny
povinnosti stanovené školním řádem.

Pokud žákpři nástupu ke studiu nebo v jeho průběhu dosáhne zletilosti, není touto
skutečností zrušena povinnost dodrŽovat ustanovení tohoto řádu.

Ł, ..Záci jsou povinni dodľŽovat ustanovení tohoto řádu v době teoľetického i praktického
vyučování i na všech akcích pořádaných školou (odborné stáže, zahraniční stáže,
sportovní akce, exkurze, besedy, návštěvy kultumích akcí adalší). Teoretické vyučováníje organizováno jako dopolední a odpolední. V době mezi vyrěováním, např.
dopoledním a odpoledním, jsou Žáci povinni dodržovat příslušná ustanovení tohoto řáđu'

Pro žáky ubytované na domově mládęłe platí ustanovení tohoto řádu i v době, kdy
vylžívají služeb domova mládeže (viz. Řad Domova mládeže)

Rodiče zodpovídají za své nezlet1lé děti i při pobytu dítěte ve škole a na všech akcích
pořádaných školou, mají povinnost se školou spolupracovat a řešit případné pľoblémy.
Pobyt dítěte ve škole nezbavuje rodiěe rodičovské odpovědnosti dle $ 865 a násl. zákona
č,. 8912012 Sb., občanský zákoníkve znění pozdějších předpisů.
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č|.2
Práva źákű, zátkonných zástupců

1. Kažđý žákbęzjakékoli diskriminace z důvodu rasy' baľvy pleti, polrlaví, jazyka, víry,
náboženství, národnosti' etnického nebo sociáIního původu, nrajetku, ľodu, zdľavotního
stavu nebo jiného postavení občana má právo na vzdělání a školskć služby.

2. KaŽdý žźlkmá pľávo, aby byla zachovánajeho lidská důstojnost, osobní čest, dobr1t
pověst a chľáněno jeho jméno.

3. Žal<.maprávo ohľadit se slušnou formou pľoti útokům na svoji čest a pověst'

4. Žakmaprávo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdě|ávání.

5. Žar. mapľávo byt na zač,átku studia poučen o cílech vzdě|áváni a svém uplatnění v praxi
při úspěšném ukončení vzdělávání, a to i o moŽnostech dalšíh o vzdělávání'

6. Žak ma právo byÍ sezntlmen s uěebním plánem, foľmami výuky, se školním řádem i s
případnými j ej ich změnami.

7. Žaumaprávo účastnit se povinného teoretického i praktického vyuěování a odboľné
praxe podle rozvľhu hodin příslušné třídy a bý infoľmován o případných změnách v
obsahu a organizaci studia.

8. Žaumaprávo požádat o zařazení do nepovinného ryrrčování v předmětech stanovených
pľo příslušný obor a třídu na školní rok a po schválení žádosti se tohoto vyučování
zúčastňovat.

9. Žar.ma pľávo bý na počátku vyuky poučen o poŽadavcích a způsobu klasifikace v
kaŽdém yyrrčovacím předmětu.

10. Žákmáprávo na informace o průběhu a výsledcích svého vzděiláváni.

II' Žák má pľávo využívat moŽnosti konzultací s jednotliqými vytlčujícími k problematice
probíľaného učiva.

12. Žák má možnost při studijních nebo osobních pľoblémech využít konzultací s
výchovným poradcem, pľeventistou, speciálním pedagogem nebo ředitelem školy.

B. Žák má právo znát d,opředu termíny náročnějších kontľolních prací nebo komplexního
zkoušení, aby měl možnost zkooľdinovat si přípravu na více předmětů.

14. Žákmá právo znát hodnocení sých ptací aýkonů, vidět opravené písemné práce.



15.Zák má pľávo onrluvit sc učitcli na začirtku hoclirly zc zkĺlušctlí, nlá-li velnli 'l,:ilvzlžllý

osobní či zdľavotní důvod'

16. Má-li Žák pochybnosti o správnosti hodnoocní na konci prvního ncbo dľrrhćho pololotí'
má právo požádat ředitele školy o komisiollální přczkoušcní ncjpozději do 3 pracovllícl-l
dnů ode dne' kdy se o hodnocení pľokazatclně dozvěděl, ncjpozději však clo 3

pracovních dnů od vydání vysvědčení.

I7.Má,-li žák pochybnosti o spľávnosti hodnocclrí př'i llratuľitní zkoušcc, nrůŽc 1ríscllrně
požádat krajský ťrřad do 8 dnů ode dne, kdy nru byl oznánlen výslcdek zkoušky, o
přezkoumání průbělru a výsledku této zkoušky.

18.Žák má pľávo zanechat vzd,ě|áváni, popř. požád'at píscmně o přcľušení vzdčláválrí a o
změnu oboru, nebo o opakování roěníktl.

19.Žák má právo mít rrezkrácenou přestávku nrezi jednotlivýnli vyučovacítlli hodinanli
v souladu s rozvrhem hodin lydaným pľo příslušnou třídu (ročník).

20.Žák má právo požádat o uznáni ěástečného nebo uceleného vzdělání dosaŽeného
předchozím studiem na zák|aďě předloŽených dokumentů o předchozím studiu. Při
rozhodování o uznání předchozího vzdě|áni bude ředitel školy uznávat zejména takové,
kdy příslušný předmět byl hodnocen stupněm výborně či velmi dobře.

2I.Żák má pľávo bý seznámen s předpisy bezpečnosti a ochrany zdravi při pľáci,
hygienickými předpisy i předpisy požámí ochĺany.

22. Žák má právo na ochľanu před tělesným a duševním násilím, před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace a nepřátelství.

n. Żákmá pľávo volit a bý volen do školské rady, je-li zletilý.

zą. Žaci mají pľávo zaklád'at v rámci školy samosprávné oľgány žáktĺ astudentů' volit a bý
do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s
tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřęními těchto samosprávných
orgánů zabývat.

25.Żaci mají pľávo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím tykajících se podstatných
záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí bý věnována pozornost.

zs. Żaci mají pľávo na informace a poľadenskou pomoc školy nebo školského
poradenského zaŤízení.

27. Zletilý žák nębo zźtkorrlý zástupce nezletilého žáka může v odůvodněných případech
písemně požađat ředitele školy o přerušení vzděIávání, a to na dobu nejýše 2 let. Po
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dobu přeľušení vzdělávání není Žtik ŽťlkcIll škĺlly. Iicclitĺ;l školy na Žťrcltlst ukĺlllčí
přeľušen í v zdělźry ánĹ nebrání-l i tollr u zťt vaŽn é cl ťlvocly.

28. Žák nebo jeho zákonný zástupcc nlťrŽo v odťrvoclIlčných případcch požirdat řcclitclo
školy o opakování ročníku. Na opakovirní ľočníktt ncní pľávltí náľok'

29. Žákmá právo využivatškolní jídeltru kc stľavování.

30.Zanezletilé žáky podává veškeľé Žádosti ztlkonný zástupcc spolu s nczlctilým Žákcnl'

37. Zźtkonný zástupce má pľávo na inÍbrnracc o pľťrbčlru a výsledcíclr vzclčlávání Žáka, toto
právo mají rovněž osoby, které vůči zletilýnr Žákťrnr plní vyživovací povinnost.

32. Zákonný zástupce má pľávo volit a bý volcn do školskć ľady.

33' Zákonný zástupce má právo z důvodu pochybnosti o spľávnosti hodnoccní u nczlctilých
žákt požadat o komisi onální přezkoušení.

čl.3
Povinnosti žáků, zákonný ch zástupců

Žauie povinen řádně dochtĺzetdo školy a řádně se vzdělávat.

Základní povinností žáka je dochtlzet do školy pľavidelně a včas a ve způsobilém stavu, tzn.
že žak nesmí bý pod vlivem alkoholu či jiných návykových a omamných látek'

Žauie povinen dodržovat školní řád v plném rozsahu.

Žau je povinen se povinného i nepovinného (pokud si nepovinný předmět zvoli) předmětu
stanoveného rozvrhem pro příslušnou třídu zúčastnit, dodľŽovat vyučovací dobu, rozsah
přestávek a plnit další povinnosti vyplývajíci zorganizace vzděIélvéni, volba nepovinného
předmětu a kľoužku j e závaznápro celé pololetí.

Žar. ie povinen osvojovat si vědomosti a dovednosti a získávatnávyky potřebné k dosaŽení
vzděIání, připľavovat Se na tvořivou práci a odbomou profesní činnost v povolání a na
kultumí život.

Žar-ie spoluodpovědný zapľůběh Ęrrrčovací hodiny tím, že se na ýuku řádně připravuje'
plní úkoly stanovené vyrěujícím a výuky se aktivně účastní.

Žáci musíbý slušně a přiměřeně, vhodně a čistě upraveni'

Povinností žáka je mít s sebou pomůcky potřebné k v'-ýuce i pro praktické vyrrčování, též
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ochľanné pracovní pomůcky; čistý' vyžchlcný a tlpľavcný pľacĺlvIlí odčv, vhocllltltt ĺll'luv'

9. Na vyučovací hođiny se Žáci dostavují včas, pľaviclclnč a řťrclně Sc na llě připľavtljí.
Zač,tńkem hodiny se ľozumí zvonění ncbo čas stalrovcľlý ľtlzvľlrcm jako začátck hocliny.
Žáci peělivě sledují ýklad a provádějí vŽcly činnosti nař'ízcnć tlčitclcm.

10' Pokud se vyučující nedostaví do 10 nlinut ptl zvonění do hodirly, <lznánlí pořádkovir služba
třídy tuto skutečnost neprodleně zástupci ředitclc'

11.Pokud se zvážných důvodů žák nemohl připľavit na výuku, onrluví sc přccl hodinou
příslušnému učiteli'

12. Žák se řádně připravuje na vyučování, plní domácí úkoly řádně a včas dlc poŽadavkťl
vyučujícího.

B.Žákje povinen ve škole a při akcích pořádaných školotr dodrŽovat společcnské r.ćtsady a
pravidla slušného chování, respektovat pracovníky školy' zaměstnance smluvních pľacovišt'
praktického vyučování i své spolužáky.

14. Na akce společenského chaľakteru, na ztněreč,né a maturitní zkoušky v řádném i opľavném
termínu je Žák povinen přijít ve společenském oděvu a Ve společenské obuvi.

Is.Žákje povinen plnit pokyny pedagogických pracovníků lydané v souladu s právními
předpisy a školním řádem'

16. Żák je povinen v pľostoľách školy mimo jiné udľžovat pořádek' dodržovat předpisy
bezpečnosti a ochrany zdravi při práci' předpisy požfuní ochrany a hygienické předpisy tak,
aby nedošlo k ohľožení či poškození zdtavi žáka ěi třetích osob.

17.Závady ohľoŽující bezpečnost, zdravotní potíže či uraz je žák povinen hlásit nepľodleně
vpčujícímu, třídnímu učiteli nebo nejbliŽšímu pľacovníku školy. Stejně tak žźľk postupuje i
při praktickém vyučování mimo školu. IJrazvždy neprodleně ohlásí zástupci ředitele.

rc' Žaci jsou povinni v době 
"yuky 

mít u sebe omluvný list a předkládat ho vyučujícímu
k případnému zápisu sdělení o chování žáka č:i k zapsání jiných důleŽitých infoľmací pro
zźtkonné zástupce. Zákonný zástupce stvľzuje sým podpisem v omluvném listu' Že byl
informován.

19' Pracovní místo přiděluje žákam třídní učitel nebo r41učuj ĺcĺ. Žaci dodľžují zasedací pořádek
ve třídě. Během vyrrčování nesmí bez souhlasu vyučujícího opustit své místo. Zvylč,ovací
hodiny mohou odejít pouze se souhlasem uěitele.

20.Žacĺ odpovídají za čistotu a pořádek svého pracovního místa. Zjistí-li poškození či ztrátu'
jsou povinni oznámit tuto skutečnost neprodleně vytlčujícímu nebo třídnímu učiteli.



2I.Záci odpovídají škole nebo školskćnru z.aŕíz.cní ncbtl pľávllickć rlobo lyzickć ĺlstlbč, lla
jejíchž pracovištích se uskutečňuje pľaktickć vyLlčování, za škocltt, ktcrotl jí zpiisobili při
teoretickém nebo pľaktickém vyučování ancbo v př'ínrć souvislosti s Ilínr. Poktlcl kc škotlč
došlo při výchově mimo vyučování vc školském zaÍíz.cní nebo v přínlć sĺrttvislosti s ní'
odpovídají žáci nebo studenti za škodu pľávnické osobě vykonávajíoí čiIlnost t<rlrottl
školského zařízení' odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními ziikona č.
26212006 Sb., zákoníkem práce ve znění pozdějších předpisů.

22.Pro případ zavinění škody na majetku školy nebo společnosti, kde Žák vykonává oclbornou
praxi, bude vzniklá škoda předepsána k náhradě žákovl, popřípaclě jeho z1rkonnénru
zástupci. Pro krýí těchto škod dopoľučujerrre uzavření pojištění obccné odpovědnosti ncbo
pojištění domácnosti, kde je obecná odpovědnost součástí pojištění.

T. Žák je povinen šetřit majetek školy ve všech pľostorách, šetrně také zachźvet se zapůjčeným
školním inventářem (učebnice, učební texty, pľacovní oděv aj'). V případě zaviněnélro
poškození či znehodnocení (např' pomalování, pokľeslení, záměľné znečištění, stľIlávání či
poškozování cedulí, vývěsek' lavic, výľhávtní listů z tlčebnic, vpisování aj.) bude viníku
předepsána vzniklá škoda k finanění úhľadě.

Ż4.Pro vstup do budovy školy je Žák povinen použít přidělený ěip.

25.Ye všech závažĺých věcech sę žáci nejdříve obracejí na svého třídního učitele, kteý je
eventuálně doprovodí k zástupci nebo řediteli školy.

za. Żaci oslovují vytlčujícího akademickým titulem nebo oslovením pane učiteli, paní učitelko.
Záci prokazují patřičnou úctu pedagogickým pľacovníkům a ostatním pracovníkům školy a
zdľavíje i ostatní dospělé osoby při setkání. Do sboroven a kanceláří školy vstupují pouze
navyzvání'

27 . Žaci se i mimo školu chovají tak, aby nepoškozovali dobré jméno školy na veřejnosti.

28. Na začátku a na konci 'ĺryučovací hodiny zdraví žáci vyuč:ujícího tak, Že vstanou. Během
rryrrčovací hodiny se žáci zabyvají ýhradně tím' co souvisí s vyučovacím předmětem.

29'Třídni učitel a na úseku pľaktického lryrrčování učitel odborného ýcviku určuje Žákovskou
sluŽbu azapíšeji do třídní knihy. Žákovskáslužba hlásí na zač,ćtkukaždérryrrčovací hodiny
vylčujícímu nepřítomné studenty. Zajišťuje přípľavu pomůcek na následující hodinu podle
požadavků vyučujících. odpovídá zapoŤádek ve třídě. Při odchodu žaka do jiné uěebny, do
tělocviěny apod. služba zajistí úklid učebny. Po poslední vyučovací hodině v učebně
kontroluje zvednuté židle, zhasnuté osvětlení a řádně zajištěná okna. Třídní sluŽba je
zapsánav třídní knize.

30. o přestávkách mohou Žáci opustit školu pouze ze závažných důvodů, a to se svolením
třídního učitele nebo učitele odborného výcviku' a v případě přesunu na vyučování např. do
dílen, odborné učebny, tělocvičny nebo na sportovní stadion. Pokud je teoľetické vyrrčování



rozděleno na dopolední a odpolędní' vztahují sc na dtlbu llrczi vyrtčĺlvánínr ustanĺlvcllí
tohoto řádu jako na dobu mimo vyučování.

3I. Žaci se během přestávky nezdržĺljí u otcvřených okcľl, nevykltinčjí so z oken, ncvyhzrzují
předměty z oken a nepokřikují na kolemjdoucĺ. Żáutm je r,tlk[l'l,áno scclět na tlkcnníolr
paľapetech a ľadiátoľech.

32.vpľůběhu vyučování, tj' od zahájení pľvní vyučovací hodiny do ukončcní poslcdní
ryučovací hodiny, nesmí žáci používat motoľová vozidla. PouŽívat motoľová vozidla so
zakazuje i v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.

3z.Žacijsou povinni se vbudově školy přezouvat do vhodné obuvi a odkládat své svľšky a
obuv vurčené šatně a skříňce' Żáci 1sou zodpovědní zatádné uzallrčcní svých skříněk, vo
skřífüách nenechávajipenize a jiné cennosti. Škola v souladtl s ust. $ 2945 obč,anského
zákoníku neodpovídá za ztrátu věcí, kteľé byly odloŽeny mimo pľostoľy uľčenć k oclkládání
věcí (šatní skřífüy) a za ztráttl věcí, kteľá byla způsobena z důvodrr neuzatnčení skříňky.

34.v případě ńráty odložených věcí je zákonný zástupce, případnč sám Žák povinen o tomto
bezodkladně infoľmovat třídního učitele nebo zástupce pro teoľetickou či praktickou výuku
a ztrátu nahlásit. Právo na náhradu vzniklé škody je nutno uplatnit do 15 dní ode dne
zjištění ztráty.

35. Během vyučování je žákům zakázán přístup do prostoľu šaten bez souhlasu vyučujícího
nebo uěitele odborného ýcviku.

36. Na hodiny tělesné ýchovy nosí žźrci obuv a oblečení doporučené učitelem TV. osobní
doklady, cenné věci a penize si mohou žáci uschovat u učitele TV. Škola nezodpovid,á za
cenné předměĘ nebo předměty nesouvisející s výukou a za doplňky k oblečení. Pokud je
nutné, aby měl žák takové věci ve škole' požádá třídního nebo jiného učitele, aby mu je
uschoval proti kľáde ži na bezpečném místě.

37. ZIet1Iý žak nebo zttkonný zástupce nezletilého žáka je povinen oznámit škole
nepředvídanou nepřítomnost žáka ve rryuěování nejpozději následující den od počátku jeho
nepřítomnosti, tuto skutečnost lze oznámit škole telefonicky nebo mailem qýhĺadně do
kanceláře školy (e-mail : spsauto@spsauto.cz)

38. Zákonný zástupce je do 3 kalendářních dnů od poěátku nepřítomnosti povinen doloŽit
důvody nepřítomno sti žáka.

39' Absenci, která je delší než dva dny, musí mít žák vždy potvtzenou. Dokladem
prokazujícím důvod nepřítomnosti je např. lékařské potvrzení, uřední doklad, v
odůvodněných případechlze akceptovat i lyjádření zákoĺ'ných zástupců u nezletilých Žáků.

4}.ZIetLIi Žáci musí vpřípadě absence vžđ:ĺ do|ožit potvrzený doklad důvodu nepřítomnosti
(např. potvrzení od lékaře, od soudu, zPPP, zuŤadu apod')' Během pololetí pak mohou ve
škole chybět2 dny, aĺižby museli svoji nepřítomnost zdůvodňovat.



41.NemůŽe-li se žák zuč,astnit výuky zdťlvoclťr přoclcnl známýĺ;h' poŽádir zirkonrrý zitsttl1rcc
nezletilého žáka nębo z|etilý Ž.ák prostř'ednictvínr tříclního rrčitclc ncbo učitcle odboľtlćhtl
výcviku o jeho uvolnění. Na dva a více dnů musípísenlnč požáclat řĺ:ditelc školy.

42. Musí-li žákv neodkladných případech během vyučování opustit školu, musí tuto sklttcčnost
nahlásit třídnímu učiteli, příp. jinému pedagogovi. '|'en tuto skutcčnost zapíše do tříclllí
knihy.

43. Zamešká-li žák vice než.30% výuky v některém z vyučovacích přcdmětů, můŽe vyučtljící
daného předmětu ľozhodnout, Že žák nebude v danćnl přcdnrětu klasiÍlkován'

44. Neakutní lékařské lyšetření a ošetření si je žák povincn zajistit lninro dobu vyučovirní. Na
nutné lékařské ošetření bude Žák uvolněn pollze na dobu nezbytně lrutnou.

45.Je-li žák pŤítomen ve škole, ale nemůŽe Se Zjakéhokoliv důvodu (výuka autoškoly,
konzultace jiným ryučujícím apod.) zúčastnit některé vyučovací hodiny, je povinen sáln
osobně předem omluvit svoji nepřítomnost u vyučujících, v jejichž hodinách by měl chybět.

46. Přijde-li žák ze závažných důvodů pozđě do výuky' omluví se přítomnému vyučujícímu a
při nejbliŽší příležitosti třídnímu učiteli aprokáže důvod absence.

47. Veškeľé omluvy nepřítomnosti ve vyučování musí bý zaznamenány v omluvném listě žáka.
Zákonný zástupce nezletilého žáka podepisuje veškeľou absenci v omluvném listě. Żau 1e
povinen ihned po příchodu do školy předložit omluvný list třídnímu uěiteli nebo učiteli
odboľného ýcviku. Konkĺétní dobu předk|ádání omluvných listů stanoví třídní uěitel nebo
učitel odborného výcviku.

48. Ředitel školy může na určitou dobu ze závaŽných důvodů, zejména zdravotnich. uvolnit
žáka na žádost zcela nebo zč,źsti z vyuč,ování některého předmětu na zźtkladě vyjádření
příslušného lékaře. Žák nęmtlže bý uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odbomé
zaměřeĺí absolventa. V předmětu tělesná Ęŕchova ředitel školy uvolni žáka z q1učování na
písemné dopoľučení ľegistrujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře. Żák není z
předmětu' zněhožbyl zcela uvolněn, hodnocen.

49' Jestliže se žák neúčastní vyuky po dobu 5 vytrčovacích dnů a jeho neúěast není řádně
omluvena, wzve třídní učitel žáka (v případě jeho nezletilosti zákonného zástupce), aby
neprodleně doloŽil důvod nepřítomnosti. Jestliže do 10 dnů žák do školy nenastoupí, nebo
nedoloží důvod nepřítomnosti ve vyučování, posuzuje se' jako by zanechal studia uŽ
posledním dnem této lhůty. Tímto dnem přestává bý žákem školy. Škola má pľávo na
vymáhánipohledávek vůči Žákovi, kteý studia zaĺechal.

50. Neomluvená absence žákű műže naplnit znaky přestupků na úseku školství a ýchovy
mlźtdeže dle $ 182a odst. 1, písm. a) bod 3. školského zákona, příp'trestného činu
ohĺoŽování uýchovy dítěte podle $ 201 odst. 1 zákona č,. 4012009 Sb., trestní zríkoník' Při



závažném záškoláctví dítčtc brrdc škola spolupľaoovat s ĺlľgťtllclll sĺlĺ;iťtlně-pľťrvní ĺlotlľrttly
dítěte.

51. Zameškané a řádně přcdenr neomluvctló hodilly ŕír,cni v atltĺlškolĺ: -ic ž.ák povincn tllrľaclit
podle ceníku.

52. Na školních exkuľzích, na výponrocích při obecnč pľospěšnýĺ;h pracích, výlctcoh a
podobných akcích oľganizovaných školou jsou Žáci povinni sc řídit pokyny pcdagogickćho
pľacovníka popř. jiné osoby pověřerró dozoľcnr, abcz.jclro souhlasu se ncsnrí vzdálit od
ostatních nebo z určiĹého místa' Při přesunu třídy ncbo sktrpiny Žáků (např. na hřištč, do
tělocvičny, do dílny, ..) je nutno dodrŽovat př'cslrě pokyny vyučtljícího a přcdcnl tlrčcnĺru
tľasu přesunu.

fi.Žákje povinen nepľodleně oznánrit třídnímu učitcli ncbo na strrdijní oddělení všechny
závažĺé změny, které se týkají jeho osoby nebo zákonnóho zástulpce (změny bydliště,
občanského průkazu' zdravotního Stavu, telefonních kontaktů, zdľavotní pojišt'ovny apod'),
a to nejpozději 3 dny od vzniku závažné změny.l'řídní trčitcl tuto změnu oznámí studijnírrru
oddělení'

54.v pľostoľách celého aľeálu školy, dílen a domova n'iádežę, nimo školu při akcích
organizovaných školou platí zákaz kouření, poživáni alkoholických nápojů a jakýchkoliv
omamných ěi zdravi škodliých látek, uplatňování technik šikanování, ľůzných foľem
násilného chování, projevy xenofobie, ľasismu, intolerance a antisemitismu. Takové
chování či projevy mohou vést k okamžitému vyloučení ze školy. Žartm je zakázáno
přinášet do školy, držet, distribuovat a zĺeužívat v areálu školy, dílen, pracoviště či domova
mládežejakékoliv návykové látky (alkohol, dľogy vjakékoliv foľmě). To platí i na všech
školou pořádaných akcích. Porušení tohoto ustanovení bude hodnoceno jako hrubý
přestupek, žák bude okamžitě vyloučen zvýuky. Ředitel školy rozhodne o podmínečném
vyloučení či vyloučení žáka ze školy či domova m|ádeže.

55. Existuje-li podezření, že je žák pod vlivem alkoholu nebo návykoých látek' můŽe bý
okamŽitě podroben testu. K takovéto zkoušce je oprávněno vedení školy. Bude-li tento test
pozitivní,hradí žák či jeho zákonný zástupce náklady spojené s testováním.

56. Za projev šikany je považováno fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování,
zneužívání informačních technologií k znevažovźní důstojnosti, kterych by se dopouštěl
kdokoliv vůči komukoli, cílené a opakované agresivní útoky, rűzné formy psychického
útlaku; takové projevy jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitáclr
přísně zakćzány a jsou považovány za hrubý přestupek pľoti školnímu řádu. Za šikanu je
považováno ýše uvedené jednání také v případě' že k němu dojde mimo prostory školy,
například na internetu v rámci sociálních sítí apod.

57.Při výuce je zakázáno jakkoliv podvádět, zejména napovídat při zkoušení a opisovat při
písemných prověrkách vědomostí. Dále se zakazuje používat prostředky zźznamové a
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komunikační techniky (např. mobilní tclcĺillly) bčhĺ;lll vytIčovaĺ;í hoclilry a clirlo.jĺ: v pľĹitlčhtl
hodiny zakázáno jakékoliv ľotogľaĺbvirllí a llaht'itvtillí zitznaIllů a jcjiĺ;h pĺlzclčjší
zveřejňování a šíření, ncdá-li k tomtt vyučujíoí souhlas z. cliivoclťl sotlviscjících s výtlkor'r.

58. Po zahájeni vyučovací hodiny (ľoztlrní se hllocl po ozntillrcní začátku hocliny zvončnínl ncbo
časem daným v ľozvrhu hodin) musí mít Žák nlobilní tolcĺiln vypnutý a uložcný vc školní
tašce, ne v tašce v oděvu. o případnćln využ,iLí rnĺlbilllího tcloĺilnu (např. ptlrrŽití
elektronického slovníku) pľo účely vyučování ľozlrtlclno vyrrčtljící, tcn dá také k takovćllltl
vyllžití předběŽný souh l as'

59. Je výslovně zakázáno nosit do školy' na vyučování či na školní akco jakékoliv zbranč.
Porušení tohoto zákazuje důvodenr k vylouče nÍ ž'ćĺka ze školy.

60. V prostoľách školy je zakázáno htát haz.ardrrí hľy a nosit do školy věci ľozptylující
pozornost žákű a věci nebezpečné pľo život a r.draví liclí, např. výbtlšniny, zbľatrč,
chemikálie' ale i přenosné přehrávače, ráclia, nevhodnolt litcrattlrtt apod..

a.Žaktm je zakázáno manipulovat shlavními uzávěry vody a plynu, shasicínri přístľoji,
provádět jakékoli zásahy do elektrické instalace, manipulovaĹ svévolně sjakýmkoli
zařízenim připojeným do veřejné sítě.

62. Żaci také nesmí sami bez souhlasu učitele obsluhovat počítače a další techniku, která je
nainstalovaná v jednotliých učebnách a slouží k výuce.

63.Dojiždí-li žák do školy na kole nebo motorovým vozidlern (auto, motocykl apod'), ponechá
dopravní pľostředek na místě k tomu určeném a řádně ho uzamkne. Z neuzamčené dopľavní
pľostředky škola neručí.

aą. Žaci ubýovaní na domově mládęže mají moŽnost odebíľat stravu ve školní jídelně. Ve
školní jídelně jsou žáci povinni se chovat ukázněně a respektovat pokyny všech pracovníků
školy.

65.Každý žák je povinen bezodkladně oznamovat příslušnému pedagogickému pľacovníkovi
(učiteli aj.) svůj l,lraz (ke kterému došlo během výuky, na školní akci, o přestávce, na
domově mládeže apod.)' pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí. Žar. ie také povinen
bezodkladně hlásit uraz jiné osoby (spoluŽáka), jehoŽ byl svědkem, a spolupľacovat při
vyšetřování j eho příčin.

66. Dopustí-li se žák v souvislosti se školní docházkou jednźní, které by bylo možno u plně
svépľávného člověka považovat za trestný čin nebo přestupek, mtłže bý toto jednání
důvodem pľo vyloučení zę školy.

67 . Je přísně zakázáno jakkoliv upravovat, pozměňovat či falšovat jakékoliv školní dokumenĘ
_ omluvné lisĘ, ýpisy z vysvědčení, vysvědčení a jiné.

68' Při řádném ukončení vzdělávétní (eště před předáním maturitního vysvědčení nebo
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výučního listu), při přerušení nebo zancchitllí vzclěl1rvirní jc ž,ak povillcn ihllccl oclĺ:vztlat
veškeý zapůjčený inventář školy (učcbrlicc, odboľnć knihy, pľaĺ;ovní oclčv apocl.). .lako
doklad k vyľovnání všech pohledávck slouŽí výsttrpní list potvrzcný ocipověclllýlni
pracovníky školy.

69. ZákonnÝ zástupce nezletilého žáka je povinelr zajistit, aby žák docházel řádně do školy.

70. Zákonný zástupce nezletilého žáka je povillcll na vyr.vání řcditclc školy sc osobnč zťlčastnit
projednání závažných otázek týkajících sc vzdělávánĺ a chován í žaka'

7l.Zá,konnÝ zástupce nezletilého žáka je povinen infoľmovat školu o znrčně zdľavotní
způsobilosti, zdravotních obtížich žáka nebo jinýcll závażných skutečnosteclr, ktcľć by
mohly mít vliv na průběh vzdě|ćtvání nebo bezpečnost Žáka.

72. Zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen dokládat důvody nepřítomnosti žáka vc
rĺyučování v souladu s podmínkami stanovenými školským zákonenr.

l.

čl.4
Zv|áśtní ustanovení k bezpečnému pľovozu škoty

Vstup do budor,y školy je pto cizí návštěvníky možný pouze hlavním chodem nebo vchodem
u administľativní budovy školy. Návštěvník vcházejíci do školy nahlásí důvod návštěvy.

ě,Ĺácimaji přísný zélkazpouštět cizí osoby do budovy školy.

Škohĺ budova je volně přístupná zvenč,í pouze v době' kdy je dohlíŽejícími zaměstnanci
školy zajištěna kontľola přicházejících osob. Každý z pľacovníků školy, ktery otevírá
budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se
nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou všechny vchody do
budovy trvale uzavŤeny s tím, že únikové ýchody jsou zevnitř volně otevíľatelné.

Každý žák školy má povinnost oznámit kterémukoliv zaměstnanci školy jakoukoliv
nestandardní situaci v chování osob pohybujících se v prostoľách školy.

PÍi zpozorování jakéhokoliv podezřelého chování se žáci shľomáŽdí v učebně a vyěkají
pokynů vedení školy nebo policie.

2.

J.

4.

5.
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čl.5


