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Součástí tohoto školního řádu je: 

 

 Klasifikační řád. 

 Řád domova mládeže. 

 Řád školní jídelny. 

 

 

 

Školní řád byl schválen pedagogickou radou a Školskou radou SŠA Holice. 

 

 

 

Platnost od:                                                                                              Mgr. Bc. Michal Šedivka          

1.9.2020                                                                                                         ředitel školy                                                    
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čl. 1 

Obecná ustanovení 
 

1. Školní řád je vydáván na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a. jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky MŠMT č. 

13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři a Vyhlášky č. 672/2004 

Sb., kterou se mění Vyhláška č. 442/91 Sb. o ukončení studia ve středních školách a 

učilištích. 

 

2. Školní řád stanovuje pravidla, která je nutno respektovat, aby složitý organizmus, jímž je 

škola, mohl plnit své poslání a aby byly vytvořeny příznivé podmínky pro výuku 

v budově školy i na pracovištích praktického vyučování. 

 

 
3. Žák se dobrovolným rozhodnutím ke studiu zavazuje řádně docházet do školy a řádně se 

vzdělávat a osvojovat si znalosti a dovednosti stanovené školním vzdělávacím 
programem, dodržovat zásady společenského styku a slušného chování a plnit všechny 
povinnosti stanovené školním řádem. 
 

4. Pokud žák při nástupu ke studiu nebo v jeho průběhu dosáhne zletilosti, není touto 

skutečností zrušena povinnost dodržovat ustanovení tohoto řádu. 
 

5. Žáci jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto řádu v době teoretického i praktického 

vyučování i na všech akcích pořádaných školou (odborné stáže, zahraniční stáže, 

sportovní akce, exkurze, besedy, návštěvy kulturních akcí a další). Teoretické vyučování 

je organizováno jako dopolední a odpolední. V době mezi vyučováním, např. 

dopoledním a odpoledním, jsou žáci povinni dodržovat příslušná ustanovení tohoto řádu. 
 

6. Pro žáky ubytované na domově mládeže platí ustanovení tohoto řádu i v době, kdy 

využívají služeb domova mládeže (viz. Řád Domova mládeže) 

 

7. Rodiče zodpovídají za své nezletilé děti i při pobytu dítěte ve škole a na všech akcích 

pořádaných školou, mají povinnost se školou spolupracovat a řešit případné problémy. 

Pobyt dítěte ve škole nezbavuje rodiče rodičovské odpovědnosti dle § 865 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. 
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čl. 2 

Práva žáků, zákonných zástupců 

 

1. Každý žák bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry, 

náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, zdravotního 

stavu nebo jiného postavení občana má právo na vzdělání a školské služby. 

 

2. Každý žák má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá 

pověst a chráněno jeho jméno. 

 

3. Žák má právo ohradit se slušnou formou proti útokům na svoji čest a pověst. 

 

4. Žák má právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 

 

5. Žák má právo být na začátku studia poučen o cílech vzdělávání a svém uplatnění v praxi 

při úspěšném ukončení vzdělávání, a to i o možnostech dalšího vzdělávání. 

 
 

6. Žák má právo být seznámen s učebním plánem, formami výuky, se školním řádem i s 

případnými jejich změnami.  

 

7. Žák má právo účastnit se povinného teoretického i praktického vyučování a odborné 

praxe podle rozvrhu hodin příslušné třídy a být informován o případných změnách v 

obsahu a organizaci studia. 

 

8. Žák má právo požádat o zařazení do nepovinného vyučování v předmětech stanovených 

pro příslušný obor a třídu na školní rok a po schválení žádosti se tohoto vyučování 

zúčastňovat. 

 

9. Žák má právo být na počátku výuky poučen o požadavcích a způsobu klasifikace v 

každém vyučovacím předmětu. 

 

10. Žák má právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 

 

11. Žák má právo využívat možnosti konzultací s jednotlivými vyučujícími k problematice 

probíraného učiva. 

 

12. Žák má možnost při studijních nebo osobních problémech využít konzultací s 

výchovným poradcem, preventistou, speciálním pedagogem nebo ředitelem školy. 

 

13. Žák má právo znát dopředu termíny náročnějších kontrolních prací nebo komplexního 

zkoušení, aby měl možnost zkoordinovat si přípravu na více předmětů. 

 

14. Žák má právo znát hodnocení svých prací a výkonů, vidět opravené písemné práce. 
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15. Žák má právo omluvit se učiteli na začátku hodiny ze zkoušení, má-li velmi závažný 

osobní či zdravotní důvod. 

 

16. Má-li žák pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, 

má právo požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení nejpozději do 3 pracovních 

dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 

pracovních dnů od vydání vysvědčení. 

 

17. Má-li žák pochybnosti o správnosti hodnocení při maturitní zkoušce, může písemně 

požádat krajský úřad do 8 dnů ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušky, o 

přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky. 

 

18. Žák má právo zanechat vzdělávání, popř. požádat písemně o přerušení vzdělávání a o 

změnu oboru, nebo o opakování ročníku. 

 

19. Žák má právo mít nezkrácenou přestávku mezi jednotlivými vyučovacími hodinami 

v souladu s  rozvrhem hodin vydaným pro příslušnou třídu (ročník). 

 

20. Žák má právo požádat o uznání částečného nebo uceleného vzdělání dosaženého 

předchozím studiem na základě předložených dokumentů o předchozím studiu. Při 

rozhodování o uznání předchozího vzdělání bude ředitel školy uznávat zejména takové, 

kdy příslušný předmět byl hodnocen stupněm výborně či velmi dobře. 

 

21. Žák má právo být seznámen s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

hygienickými předpisy i předpisy požární ochrany. 

 

22. Žák má právo na ochranu před tělesným a duševním násilím, před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace a nepřátelství. 

 

23. Žák má právo volit a být volen do školské rady, je-li zletilý. 

 

24. Žáci mají právo 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 s 

tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných 

orgánů zabývat. 

 

25. Žáci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných 

záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost. 

 

26. Žáci mají právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského 

poradenského zařízení. 

 

27. Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka může v odůvodněných případech 

písemně požádat ředitele školy o přerušení vzdělávání, a to na dobu nejvýše 2 let. Po 



 

 
 

 5 

dobu přerušení vzdělávání není žák žákem školy. Ředitel školy na žádost ukončí 

přerušení vzdělávání, nebrání-li tomu závažné důvody. 

 

28.  Žák nebo jeho zákonný zástupce může v odůvodněných případech požádat ředitele 

školy o opakování ročníku. Na opakování ročníku není právní nárok. 

 

29. Žák má právo využívat školní jídelnu ke stravování. 

 

30. Za nezletilé žáky podává veškeré žádosti zákonný zástupce spolu s nezletilým žákem. 

 

31. Zákonný zástupce má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka, toto 

právo mají rovněž osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost. 

 

32. Zákonný zástupce má právo volit a být volen do školské rady. 

 

33. Zákonný zástupce má právo z důvodu pochybnosti o správnosti hodnocení u nezletilých 

žáků požádat o komisionální přezkoušení. 

 

 

 

čl. 3 

Povinnosti žáků, zákonných zástupců 
 

1. Žák je povinen řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. 

 

2. Základní povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas a ve způsobilém stavu, tzn. 

že žák nesmí být pod vlivem alkoholu či jiných návykových a omamných látek.   

 

3. Žák je povinen dodržovat školní řád v plném rozsahu. 

 

4. Žák je povinen se povinného i nepovinného (pokud si nepovinný předmět zvolí) předmětu 

stanoveného rozvrhem pro příslušnou třídu zúčastnit, dodržovat vyučovací dobu, rozsah 

přestávek a plnit další povinnosti vyplývající z organizace vzdělávání, volba nepovinného 

předmětu a kroužku je závazná pro celé pololetí. 

 

5. Žák je povinen osvojovat si vědomosti a dovednosti a získávat návyky potřebné k dosažení 

vzdělání, připravovat se na tvořivou práci a odbornou profesní činnost v povolání a na 

kulturní život. 

 

6. Žák je spoluodpovědný za průběh vyučovací hodiny tím, že se na výuku řádně připravuje, 

plní úkoly stanovené vyučujícím a výuky se aktivně účastní. 

 

7. Žáci musí být slušně a přiměřeně, vhodně a čistě upraveni.  

 

8. Povinností žáka je mít s sebou pomůcky potřebné k výuce i pro praktické vyučování, též 
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ochranné pracovní pomůcky; čistý, vyžehlený a upravený pracovní oděv, vhodnou obuv. 

 

9. Na vyučovací hodiny se žáci dostavují včas, pravidelně a řádně se na ně připravují. 

Začátkem hodiny se rozumí zvonění nebo čas stanovený rozvrhem jako začátek hodiny. 

Žáci pečlivě sledují výklad a provádějí vždy činnosti nařízené učitelem.  

 

10. Pokud se vyučující nedostaví do 10 minut po zvonění do hodiny, oznámí pořádková služba 

třídy tuto skutečnost neprodleně zástupci ředitele.  

 

11. Pokud se z vážných důvodů žák nemohl připravit na výuku, omluví se před hodinou 

příslušnému učiteli. 

 

12. Žák se řádně připravuje na vyučování, plní domácí úkoly řádně a včas dle požadavků 

vyučujícího. 

 

13. Žák je povinen ve škole a při akcích pořádaných školou dodržovat společenské zásady a 

pravidla slušného chování, respektovat pracovníky školy, zaměstnance smluvních pracovišť 

praktického vyučování i své spolužáky. 

 

14. Na akce společenského charakteru, na závěrečné a maturitní zkoušky v řádném i opravném 

termínu je žák povinen přijít ve společenském oděvu a ve společenské obuvi. 

 

15. Žák je povinen plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními 

předpisy a školním řádem.  

 

16. Žák je povinen v prostorách školy mimo jiné udržovat pořádek, dodržovat předpisy 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy požární ochrany a hygienické předpisy tak, 

aby nedošlo k ohrožení či poškození zdraví žáka či třetích osob. 

 

17. Závady ohrožující bezpečnost, zdravotní potíže či úraz je žák povinen hlásit neprodleně 

vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo nejbližšímu pracovníku školy. Stejně tak žák postupuje i 

při praktickém vyučování mimo školu. Úraz vždy neprodleně ohlásí zástupci ředitele. 

 

18. Žáci jsou povinni v době výuky mít u sebe omluvný list a předkládat ho vyučujícímu    

k případnému zápisu sdělení o chování žáka či k zapsání jiných důležitých informací pro 

zákonné zástupce. Zákonný zástupce stvrzuje svým podpisem v omluvném listu, že byl 

informován. 

 

19. Pracovní místo přiděluje žákům třídní učitel nebo vyučující. Žáci dodržují zasedací pořádek 

ve třídě. Během vyučování nesmí bez souhlasu vyučujícího opustit své místo. Z vyučovací 

hodiny mohou odejít pouze se souhlasem učitele.  

 

20. Žáci odpovídají za čistotu a pořádek svého pracovního místa. Zjistí-li poškození či ztrátu, 

jsou povinni oznámit tuto skutečnost neprodleně vyučujícímu nebo třídnímu učiteli. 
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21. Žáci odpovídají škole nebo školskému zařízení nebo právnické nebo fyzické osobě, na 

jejíchž pracovištích se uskutečňuje praktické vyučování, za škodu, kterou jí způsobili při 

teoretickém nebo praktickém vyučování anebo v přímé souvislosti s ním. Pokud ke škodě 

došlo při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní, 

odpovídají žáci nebo studenti za škodu právnické osobě vykonávající činnost tohoto 

školského zařízení. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 

262/2006 Sb., zákoníkem práce ve znění pozdějších předpisů. 

 

22. Pro případ zavinění škody na majetku školy nebo společnosti, kde žák vykonává odbornou 

praxi, bude vzniklá škoda předepsána k náhradě žákovi, popřípadě jeho zákonnému 

zástupci. Pro krytí těchto škod doporučujeme uzavření pojištění obecné odpovědnosti nebo 

pojištění domácnosti, kde je obecná odpovědnost součástí pojištění. 

 

23. Žák je povinen šetřit majetek školy ve všech prostorách, šetrně také zacházet se zapůjčeným 

školním inventářem (učebnice, učební texty, pracovní oděv aj.). V případě zaviněného 

poškození či znehodnocení (např. pomalování, pokreslení, záměrné znečištění, strhávání či 

poškozování cedulí, vývěsek, lavic, vytrhávání listů z učebnic, vpisování aj.) bude viníku 

předepsána vzniklá škoda k finanční úhradě. 

 

24. Pro vstup do budovy školy je žák povinen použít přidělený čip. 

 

25. Ve všech závažných věcech se žáci nejdříve obracejí na svého třídního učitele, který je 

eventuálně doprovodí k zástupci nebo řediteli školy. 

 

26. Žáci oslovují vyučujícího akademickým titulem nebo oslovením pane učiteli, paní učitelko. 

Žáci prokazují patřičnou úctu pedagogickým pracovníkům a ostatním pracovníkům školy a 

zdraví je i ostatní dospělé osoby při setkání. Do sboroven a kanceláří školy vstupují pouze 

na vyzvání.   

 

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

 

28. Na začátku a na konci vyučovací hodiny zdraví žáci vyučujícího tak, že vstanou. Během        

vyučovací hodiny se žáci zabývají výhradně tím, co souvisí s vyučovacím předmětem. 

 

29. Třídní učitel a na úseku praktického vyučování učitel odborného výcviku určuje žákovskou 

službu a zapíše ji do třídní knihy. Žákovská služba hlásí na začátku každé vyučovací hodiny 

vyučujícímu nepřítomné studenty. Zajišťuje přípravu pomůcek na následující hodinu podle 

požadavků vyučujících. Odpovídá za pořádek ve třídě. Při odchodu žáků do jiné učebny, do 

tělocvičny apod. služba zajistí úklid učebny. Po poslední vyučovací hodině v učebně 

kontroluje zvednuté židle, zhasnuté osvětlení a řádně zajištěná okna. Třídní služba je 

zapsána v 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 teoretické vyučování 
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rozděleno na dopolední a odpolední, vztahují se na dobu mezi vyučováním ustanovení 

tohoto řádu jako na dobu mimo vyučování. 

 

31. Žáci se během přestávky nezdržují u otevřených oken, nevyklánějí se z oken, nevyhazují      

předměty z oken a nepokřikují na kolemjdoucí. Žákům je zakázáno sedět na okenních      

parapetech a radiátorech.  

 

32. V průběhu vyučování, tj. od zahájení první vyučovací hodiny do ukončení poslední      

vyučovací hodiny, nesmí žáci používat motorová vozidla. Používat motorová vozidla se      

zakazuje i v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. 

 

33. Žáci jsou povinni se v budově školy přezouvat do vhodné obuvi a odkládat své svršky a 

obuv v určené šatně a skříňce. Žáci jsou zodpovědní za řádné uzamčení svých skříněk, ve 

skříňkách nenechávají peníze a jiné cennosti. Škola v souladu s ust. § 2945 občanského 

zákoníku neodpovídá za ztrátu věcí, které byly odloženy mimo prostory určené k odkládání 

věcí (šatní skříňky) a za ztrátu věcí, která byla způsobena z důvodu neuzamčení skříňky. 

 

34. V případě ztráty odložených věcí je zákonný zástupce, případně sám žák povinen o tomto 

bezodkladně informovat třídního učitele nebo zástupce pro teoretickou 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 prostoru šaten bez souhlasu vyučujícího 

nebo učitele odborného výcviku. 

 

36. Na hodiny tělesné výchovy nosí žáci obuv a oblečení doporučené učitelem TV. Osobní     

doklady, cenné věci a peníze si mohou žáci uschovat u učitele TV. Škola nezodpovídá za      

cenné předměty 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 krádeži na bezpečném místě. 

 

37. Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen oznámit škole 

nepředvídanou nepřítomnost žáka ve vyučování nejpozději následující den od počátku jeho 

nepřítomnosti, tuto skutečnost lze oznámit škole telefonicky nebo mailem výhradně do 

kanceláře školy (e-mail: spsauto@spsauto.cz) 
 

38. Zákonný zástupce je do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti povinen doložit 

důvody nepřítomnosti žáka. 

 

39. Absenci, která je delší než dva dny, musí mít žák vždy potvrzenou. Dokladem 

prokazujícím důvod nepřítomnosti je např. lékařské potvrzení, úřední doklad, v 

odůvodněných případech lze akceptovat i vyjádření zákonných zástupců u nezletilých žáků.  

 

40. Zletilí žáci musí v případě absence vždy doložit potvrzený doklad důvodu nepřítomnosti 

(např. potvrzení od lékaře, od soudu, z PPP, z úřadu apod.). Během pololetí pak mohou ve 

škole chybět 2 dny, aniž by museli svoji nepřítomnost zdůvodňovat.  



 

 
 

 9 

 

41. Nemůže-li se žák zúčastnit výuky z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce 

nezletilého žáka nebo zletilý žák prostřednictvím třídního učitele nebo učitele odborného 

výcviku o jeho uvolnění. Na dva a více dnů musí písemně požádat ředitele školy. 

 

42. Musí-li žák v neodkladných případech během vyučování opustit školu, musí tuto skutečnost 

nahlásit třídnímu učiteli, příp. jinému pedagogovi. Ten tuto skutečnost zapíše do třídní 

knihy.  

43. Zamešká-li žák více než 30% výuky v některém z vyučovacích předmětů, může vyučující 

daného předmětu rozhodnout, že žák nebude v daném předmětu klasifikován. 

 

44. Neakutní lékařské vyšetření a ošetření si je žák povinen zajistit mimo dobu vyučování. Na 

nutné lékařské ošetření bude žák uvolněn pouze na dobu nezbytně nutnou. 

 

45. Je-li žák přítomen ve škole, ale nemůže se z jakéhokoliv důvodu (výuka autoškoly, 

konzultace jiným vyučujícím apod.) zúčastnit některé vyučovací hodiny, je povinen sám 

osobně předem omluvit svoji nepřítomnost u vyučujících, v jejichž hodinách by měl chybět.  

 

46. Přijde-li žák ze závažných důvodů pozdě do výuky, omluví se přítomnému vyučujícímu a 

při nejbližší příležitosti třídnímu učiteli a prokáže důvod absence. 

 

47. Veškeré omluvy nepřítomnosti ve vyučování musí být zaznamenány v omluvném listě žáka. 

Zákonný zástupce nezletilého žáka podepisuje veškerou absenci v omluvném listě. Žák je 

povinen ihned po příchodu do školy předložit omluvný list třídnímu učiteli nebo učiteli 

odborného výcviku. Konkrétní dobu předkládání omluvných listů stanoví třídní učitel nebo 

učitel odborného výcviku. 

 

48. Ředitel školy může na určitou dobu ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit 

žáka na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu na základě vyjádření 

příslušného lékaře. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné 

zaměření absolventa. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na 

písemné doporučení registrujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře. Žák není z 

předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen. 

 

49. Jestliže se žák neúčastní výuky po dobu 5 vyučovacích dnů a jeho neúčast není řádně     

omluvena, vyzve 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 být žákem školy. Škola má právo na     

vymáhání pohledávek vůči žákovi, který studia zanechal. 

 

50.  Neomluvená absence žáků může naplnit znaky přestupků na úseku školství a výchovy 

mládeže dle § 182a odst. 1, písm. a) bod 3. školského zákona, příp. trestného činu 

ohrožování výchovy dítěte podle § 201 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Při 
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závažném záškoláctví dítěte bude škola spolupracovat s orgánem sociálně-právní ochrany 

dítěte. 

 

51. Zameškané a řádně předem neomluvené hodiny řízení v autoškole je žák povinen uhradit 

podle ceníku.  

 

52. Na školních exkurzích, na výpomocích při obecně prospěšných pracích, výletech a     

podobných akcích organizovaných školou jsou žáci povinni se řídit pokyny pedagogického     

pracovníka popř. jiné osoby pověřené dozorem, a bez jeho souhlasu se nesmí vzdálit od     

ostatních nebo z určitého místa. Při přesunu třídy nebo skupiny žáků (např. na hřiště, do     

tělocvičny, do dílny, ..) je nutno dodržovat přesně pokyny vyučujícího a předem určenou     

trasu přesunu. 

 

53. Žák je povinen neprodleně oznámit třídnímu učiteli nebo na studijní oddělení všechny 

závažné změny, které se týkají jeho osoby nebo zákonného zástupce (změny bydliště, 

občanského průkazu, zdravotního stavu, telefonních kontaktů, zdravotní pojišťovny apod.), 

a to nejpozději 3 dny od vzniku závažné změny. Třídní učitel tuto změnu oznámí studijnímu 

oddělení. 

 

54. V prostorách celého areálu školy, dílen a domova mládeže, mimo školu při akcích     

organizovaných školou platí zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a jakýchkoliv     

omamných či zdraví škodlivých látek, uplatňování technik šikanování, různých forem      

násilného chování, projevy xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu. Takové 

chování či projevy mohou vést k okamžitému vyloučení ze školy. Žákům je zakázáno 

přinášet do školy, držet, distribuovat a zneužívat v areálu školy, dílen, pracoviště či domova 

mládeže jakékoliv návykové látky (alkohol, drogy v jakékoliv formě). To platí i na všech 

školou pořádaných akcích. Porušení tohoto ustanovení bude hodnoceno jako hrubý 

přestupek, žák bude okamžitě vyloučen z výuky. Ředitel školy rozhodne o podmínečném 

vyloučení či vyloučení žáka ze školy či domova mládeže. 

 

55. Existuje-li podezření, že je žák pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, může být 

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 znevažování důstojnosti, kterých by se dopouštěl 

kdokoliv vůči komukoli, cílené a opakované agresivní útoky, různé formy psychického 

útlaku; takové projevy jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách 

přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. Za šikanu je 

považováno výše 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 záznamové a 
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komunikační techniky (např. mobilní telefony) během vyučovací hodiny a dále je v průběhu 

hodiny zakázáno jakékoliv fotografování a nahrávání záznamů a jejich pozdější 

zveřejňování a šíření, nedá-li k tomu vyučující souhlas z důvodů souvisejících s výukou. 

 

58. Po zahájení vyučovací hodiny (rozumí se hned po oznámení začátku hodiny zvoněním nebo 

časem daným v rozvrhu hodin) musí mít žák mobilní telefon vypnutý a uložený ve školní 

tašce, ne v kapse oděvu. O případném využití mobilního telefonu (např. použití 

elektronického slovníku) pro účely vyučování rozhodne vyučující, ten dá také k takovému 

využití souhlas předem. Výjimkou pro používání mobilních telefonů v nezbytném rozsahu 

žáky jsou pouze zdravotní důvody. 

 

59. Je výslovně zakázáno nosit do školy, na vyučování či na školní akce jakékoliv zbraně.       

Porušení tohoto zákazu je důvodem k vyloučení žáka ze školy. 

 

60. V prostorách školy je zakázáno hrát hazardní hry a nosit do školy věci rozptylující       

pozornost žáků a věci nebezpečné pro život a zdraví lidí, např. výbušniny, zbraně,       

chemikálie, ale i přenosné přehrávače, rádia, nevhodnou literaturu apod.. 

 

61. Žákům je zakázáno manipulovat s hlavními uzávěry vody a plynu, s hasicími přístroji, 

provádět jakékoli zásahy do elektrické instalace, manipulovat svévolně s jakýmkoli 

zařízením připojeným do veřejné sítě. 

 

62. Žáci také nesmí sami bez souhlasu učitele obsluhovat počítače a další techniku, která je 

nainstalovaná v jednotlivých učebnách a slouží k výuce. 

 

63. Dojíždí-li žák do školy na kole nebo motorovým vozidlem (auto, motocykl apod.), ponechá 

dopravní prostředek na místě k tomu určeném a řádně ho uzamkne. Z neuzamčené dopravní 

prostředky škola neručí. 

 

64. Žáci ubytovaní na domově mládeže mají možnost odebírat 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 pracovníkovi     

(učiteli aj.) svůj úraz (ke kterému došlo během výuky, na školní akci, o přestávce, na 

domově mládeže apod.), pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí. Žák je také povinen 

bezodkladně hlásit úraz jiné osoby (spolužáka), jehož byl svědkem, a spolupracovat při 

vyšetřování jeho příčin. 

 

66. Dopustí-li se žák v souvislosti se školní docházkou jednání, které by bylo možno u plně 

svéprávného člověka považovat za trestný čin nebo přestupek, může být toto jednání 

důvodem pro vyloučení ze školy. 

 

67. Je přísně zakázáno jakkoliv upravovat, pozměňovat či falšovat jakékoliv školní dokumenty 

– omluvné listy, výpisy z vysvědčení, vysvědčení a jiné. 
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68. Při řádném ukončení vzdělávání (ještě před předáním maturitního vysvědčení nebo 

výučního listu), při přerušení nebo zanechání vzdělávání je žák povinen ihned odevzdat 

veškerý zapůjčený inventář školy (učebnice, odborné knihy, pracovní oděv apod.). Jako 

doklad k vyrovnání všech pohledávek slouží výstupní list potvrzený odpovědnými 

pracovníky školy. 

 

69. Zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen zajistit, aby žák docházel řádně do školy. 

 

70. Zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit 

projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka. 

 

71. Zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen informovat školu o změně zdravotní 

způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by 

mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka. 

 

72. Zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve 

vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školským zákonem. 

 

73. Pokud není možná osobní přítomnost většiny žáků jedné třídy (studijní skupiny) z důvodu 

krizového opatření, mimořádného opatření nebo nařízení karantény uskutečňuje škola 

vzdělávání distančním způsobem podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a 

školního vzdělávacího programu v míře přiměřené okolnostem. Žáci jsou distančního 

vzdělávání povinni se zúčastnit. 

 

 

 

čl. 4 

Zvláštní ustanovení k bezpečnému provozu školy 

 
1. Vstup do budovy školy je pro cizí návštěvníky možný pouze hlavním chodem nebo vchodem 

u administrativní budovy školy. Návštěvník vcházející do školy nahlásí důvod návštěvy. 

 

2. Žáci mají přísný zákaz pouštět cizí osoby do budovy školy.  

 

3. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlížejícími zaměstnanci 

školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který 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 uzavřeny s tím, že únikové východy jsou zevnitř volně otevíratelné. 

 

4. Každý žák školy má povinnost oznámit kterémukoliv zaměstnanci školy jakoukoliv 

nestandardní situaci v chování osob pohybujících se v prostorách školy. 
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5. Při zpozorování jakéhokoliv podezřelého chování se žáci shromáždí v učebně a vyčkají 

pokynů vedení školy nebo policie. 

 

 

 

 

 

čl. 5 

Platnost školního řádu 

 

       Školní řád nabývá účinnosti dnem  1. 9. 2020  a od tohoto dne nahrazuje dosavadní školní 

řád. 

       

Součástí tohoto řádu je: 

 

 Řád domova mládeže. 

 Řád školní jídelny. 

 Klasifikační řád. 

 

 

Mgr. Bc. Michal Šedivka 

ředitel školy 

Střední škola automobilní Holice 


