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ŠKOLNÍ ŘÁD 

 
 
 Účelem školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro vyučování a pro plné využití vyučovací doby tak, aby si žáci v průběhu 
studia mohli osvojit vědomosti, znalosti a morální vlastnosti nezbytné k profesi, pro niž se připravují. 
 

A) Práva a povinnosti  

 

1. Žák má právo v souladu s Úmluvou o právech dítěte být respektován jako osobnost. 
2. Žák má právo formulovat své vlastní názory, svobodně se vyjadřovat ve věcech týkajících se podstatných záležitostí jeho 

vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje. 
3. Žák má právo požádat o pomoc při řešení osobních problémů. Pomoc mu nesmí být odmítnuta. 
4. Žák má právo na individuální přístup při řešení svých výchovných a vzdělávacích problémů. 
5. Žák dále má právo na vzdělávání a školské služby; na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání; volit a být 

volen do školské rady, je-li zletilý; na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání dle 
školského zákona. 

6. Žák se průběžně připravuje do výuky, plní v  termínu zadané domácí práce. Do školy chodí řádně připraven 

a vybaven veškerými náležitými pomůckami, pracovním oděvem, sportovním oděvem a má splněny všechny úkoly 

zadané do příslušné vyučovací hodiny. V případě nedodržení některého z výše uvedených bodů se má za to, že 

není řádně připraven do výuky a je podle toho klasifikován.  
7. Základní povinností žáka je docházet do školy řádně připraven, pravidelně a včas. Žák bude přítomen ve třídě 

nejméně 10 minut před zahájením vyučování, účastní se vyučování všech předmětů, praxí a exkurzí. 
8. Žák je povinen chovat se ukázněně a plnit pokyny pedagogů. Ve vyučovací hodině se plně soustřeďovat na výuku, plnit 

pokyny vyučujícího a chovat se tak, aby nenarušoval průběh hodiny. 
9. Na akcích pořádaných školou se chovají žáci podle pokynů pedagogických pracovníků v souladu se školním řádem. 
10. Žák odpovídá za své chování i mimo školu, a to také ve dnech osobního volna a prázdnin v souladu s morálním profilem 

žáka střední školy a dbá tak na dobré jméno svoje, rodiny i školy. Žák se chová v souladu s právním řádem. 
 

Zákonný zástupce žáka má právo být informován o výsledcích vzdělávání svého dítěte. Ke komunikaci zákonného zástupce se 
školou slouží Škola OnLine, třídní schůzky a konzultační hodiny. Pomocí přiděleného přístupového kódu může nahlížet do 
elektronického systému Škola OnLine za účelem získání informací o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka a komunikovat 
s třídním učitelem a vyučujícími jednotlivých předmětů. Dále má právo na poradenskou pomoc ze strany školy týkající se 
vzdělávání a chování svých dětí a rovněž má právo vyjadřovat se k práci školy. 
Zákonný zástupce má povinnost zajistit řádnou docházku dítěte do školy, informovat o změně zdravotní způsobilosti dítěte, 

zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech. Rovněž má povinnost dodržovat pokyny při omlouvání.  
 

B) Pravidla vzájemných vztahů ve škole 

 

1. Pravidla chování ve škole vycházejí ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti a důstojnosti všech 
účastníků vzdělávání. 

2. Žáci se řídí zásadami slušného chování ke spolužákům i pracovníkům školy, zdraví pracovníky školy při setkání 
oslovením paní učitelko, pane učiteli aj. 

3. Při vstupu pracovníka do učebny a při odchodu z učebny zdraví žáci povstáním z lavic (neplatí při práci v odborné dílně 

a ateliéru). 
4. Nevhodného chování žáků namířené vůči pracovníkům školy  může být důvodem pro udělení kázeňského opatření. 
5. Žáci se mohou se svými problémy a podněty obracet na pedagogy a další zaměstnance školy. Pro individuální přístup 

k žákům mají všichni pedagogové vyhrazeny konzultační hodiny. 
 

 

C) Provoz a vnitřní režim školy 

 

1. Do odborné výuky a tělesné výchovy je žák povinen docházet v předepsaném oblečení. Do teoretické výuky je žák 
povinen přijít čistě oblečen. 

2. Ve školní budově jsou žáci povinni se přezouvat a je zakázáno chodit v obuvi určené pouze do hodin tělesné 

výchovy. Žáci jsou povinni ukládat si boty, oblečení apod. do uzamčených šaten.  

3. Průběh vyučování se řídí rozvrhem hodin, který stanoví i počet a délku přestávek. 
4. Před vyučováním a v průběhu přestávek zajišťují pedagogové dohled nad žáky dle stanoveného rozpisu. 
5. Žák je povinen dodržovat vyučovací dobu a před zahájením výuky být ve své učebně. Nedostaví-li se vyučující do 

10 minut, ohlásí služba nepřítomnost vyučujícího řediteli nebo jeho zástupci. 

 

D) Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 

 

1. Žákům je v prostorách školy, jejím okolí a na akcích pořádaných školou zakázáno vnášet, prodávat, podávat, 

anebo užívat návykové látky anebo takové látky, které napodobují tvar, vzhled návykových látek nebo evokují 

jejich chuť. Zákaz se také týká donášení, přechovávání a používání zbraní, trhavin a jiných nebezpečných 

předmětů a látek v prostorách školy a na akcích pořádaných školou.  
2. Při praktickém výcviku, laboratorních cvičeních, praxi apod. se zavazuje dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, 

protipožární opatření, používat ochranné pomůcky, mít předepsaný pracovní oděv a řídit se řádem učebny.  
3. V případě nevolnosti, úrazu či jiné závažné okolnosti žák o tomto informuje okamžitě vyučujícího. 
4. Během vyučování nelze používat mobilní elektronická zařízení (např. mobilní telefony, tablety a notebooky), 

pokud učitel nestanoví jinak. Tato zařízení jsou během vyučování ve vypnutém nebo tichém režimu uložená 

v tašce. 

5. Žák rovněž z bezpečnostních důvodů nesmí vpustit nikoho cizího do budovy školy. 



 

 

E) Zacházení s majetkem školy 

 

1. Žák se vzorně stará a pečuje o místnosti, ve kterých probíhá vyučování. Věnuje patřičnou péči svěřenému zařízení, nářadí, 
pomůckám, učebnicím apod.  

2. Vzniklou ztrátu, zničení nebo poškození nářadí či zařízení uhradí dotyčný do jednoho týdne. 

3. Žáci jsou povinni zamykat si šatny. (Škola neručí za ztrátu věcí, které byly ponechány bez dozoru nebo náležitého 
zajištění.) 

4. Žáci nesmějí bez výslovného souhlasu vynést ze školní budovy jakýkoliv materiál, pomůcky, výrobky.  V případě 

odcizení jakéhokoliv majetku (pomůcky, nářadí, materiál apod.) bude viník okamžitě vyloučen ze studia. 
 

F) Hodnocení výsledků vzdělávání 

 

1. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání se řídí klasifikačním řádem, který je nedílnou součástí školního řádu jako 

příloha č. 1 
2. V případě opakovaného neplnění svých povinností se má za to, že žák nemá zájem o další studium na škole a o jeho 

působení na škole bude rozhodovat pedagogická rada. 
3. V případě delší absence za pololetí než 70% je žák povinen zúčastnit se doklasifikování. V případě absence za pololetí 

v rozsahu 30–70 % (včetně neúčasti na povinném kurzu nebo exkurzi) bude žák klasifikován pouze v případě, že splnil 
své studijní povinnosti. V případě nesplnění studijních povinností žák nebude klasifikován. V případě hlavních 
odborných předmětů platí zvláštní režim (viz klasifikační řád). 

 

G) Výchovná opatření 

 

1. Veškerá závažná jednání žáků v rozporu s tímto školním řádem řeší pedagogická rada, která se skládá 

z pedagogických pracovníků školy. 

2. Výchovnými opatřeními, která mohou být udělena žáku, jsou pochvaly a kázeňská opatření. 
3. Kázeňskými opatřeními jsou napomenutí a důtka třídního učitele, napomenutí a důtka ředitele školy, snížený stupeň 

z chování, podmíněné vyloučení a vyloučení. 
4. Žákovi, který se výrazně kladně projevil, může být udělena nejen pochvala, ale může být odměněn i věcnou cenou. 

 

H) Uvolňování a omlouvání žáků 

 

1. Žákům je zakázáno opustit učebnu bez souhlasu vyučujícího v průběhu vyučování. Žák je přítomen po celý den 
vyučování. Žák nebude zásadně uvolňován v průběhu dne z výuky. Ve zvláště naléhavých případech rozhoduje 
o uvolnění z výuky vyučující daného předmětu. Jestliže by se jednalo o více vyučovacích hodin, je žák povinen žádat 
o uvolnění ředitele školy nebo jeho zástupce. Žákům není rovněž dovoleno opustit bez svolení vyučujícího budovu školy 
kromě polední přestávky. Nedovolené opuštění školy v průběhu vyučování se považuje za hrubé porušení školního řádu. 

2. Žák nebude zásadně uvolňován z výuky (nevyjímaje rodinné návštěvy a rekreace). Ve výjimečných případech, nemůže-

li se žák zúčastnit vyučování ze závažných důvodů předem známých, oznámí tuto skutečnost písemně řediteli školy nebo 
jeho zástupci, kteří rozhodnou o oprávněnosti žádosti. 

3. Jestliže se žák nemůže dlouhodobě účastnit tělesné výchovy, podá si žádost o uvolnění z  hodin tělesné výchovy. Tato 
žádost musí být podepsána žákem, rodiči a následně schválena třídním profesorem, vyučujícím TV a ředitelem školy. 
Součástí žádosti je vyjádření lékaře. Uvolnění se zpravidla povoluje na příslušné pololetí. Není možné žádat o uvolnění 
zpětně. 

4. Zletilý žák, nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování 

nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti. 

5. Veškerá absence u žáků musí být písemně doložena ve studijním průkaze. U žáků mladších osmnácti let písemným 

potvrzením od lékaře nebo rodičů.  

6. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z  nepředvídaného důvodu, předloží potvrzení lékaře nebo rodičů nejpozději 

do 5 pracovních dnů od nástupu do školy. Po této lhůtě se omluvenky nebudou akceptovat. Jediný možný způsob 

omluvení je písemnou formou. 

7. Jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel 
školy prokazatelným způsobem zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody 
žákovy nepřítomnosti, zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 

dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by studia zanechal 
posledním dnem této, lhůty, tímto dnem přestává být žákem školky. 

8. Ve výjimečných případech může třídní učitel ověřit věrohodnost a nezbytnost absence.  Konečné posouzení věrohodnosti 
absence je v kompetenci pedagogické rady. 

 
I) Dodržování školního řádu 

 
1. Žáci jsou povinni se seznámit se školním řádem a dodržovat jej. 
2. Školní řád je zveřejněn jak ve škole, tak na webových stránkách. 

3. Domnívá-li se žák, že pokyn vyučujícího je v rozporu se školním řádem, je oprávněn si stěžovat řediteli školy. 
4. V případě potřeby může být tento školní řád doplněn dodatky. 

 
1. září 2021 
Mgr. Hana Dvořáková 
ředitelka školy 
 


