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Školní řád 
 
1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 
 
1.1.  Žáci mají právo: 

a) na vzdělávání a školské služby, 
b) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání, 
c) volit a být volen do školské rady, je-li zletilý, 
d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat 

v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu při 
projednávání stanovisek a vyjádření. Ředitel školy a školská rada jsou povinni se 
stanovisky a vyjádřeními žáků zabývat a své stanovisko k nim zdůvodnit, 

e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, které mohou podstatně ovlivnit jejich vzdělávání. 
Při tom má právo se obracet na učitele, třídního učitele, výchovného poradce a ředitele 
školy, 

f) na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, 
g) na vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu ze závažných důvodů, 
h) zanechat studia, v případě nezletilého žáka se souhlasem zákonného zástupce, 
i) na informace o organizaci výuky a dalších mimoškolních aktivitách a poradenskou 

pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání. 
 
1.2.  Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo: 

a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka. Na tyto informace mají také 
právo rodiče zletilých žáků, popřípadě osoby, které vůči nim plní vyživovací 
povinnost, 

b) volit a být voleni do školské rady, 
c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání 

žáka, 
d) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání 

žáka. 
 
2.  Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 
 
2.1.  Žáci jsou povinni 

a) řádně docházet do školy, připravovat se na výuku, nosit pomůcky a školní potřeby a 
řádně se vzdělávat, 

b) dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž 
byli seznámeni, 

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol vydané v souladu s právními předpisy 
a školním řádem. 

d) během vyučování neopouštět učebnu bez svolení vyučujícího 
e) při vyučování se chovat tak, aby nenarušovali průběh výuky 

 
 
2.2. Zletilí žáci jsou dále povinni 

a) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních 
obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh 
vzdělávání, 



b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami 
stanovenými školním řádem, 

c) oznamovat škole a školskému zařízení údaje, které jsou podstatné pro průběh 
vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. 
 

2.3.  Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni 
a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy, 
b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících 

se vzdělávání žáka, 
c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních 

obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh 
vzdělávání, 

d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami 
stanovenými školním řádem, 

e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje, které jsou podstatné pro průběh 
vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. 
 

3. Průběh středního vzdělávání 
 

a) Uchazeč se stává žákem střední školy prvním dnem školního roku, popř. dnem 
uvedeným v rozhodnutí o přijetí. 

b) V průběhu středního vzdělávání se žákovi umožňuje přestup do jiné střední školy, 
změna oboru vzdělání, přerušení vzdělávání, opakování ročníku a uznání předchozího 
vzdělávání podle § 70, a to na základě písemné žádosti. Součástí žádosti zákonného 
zástupce nezletilého žáka je souhlas žáka. 

c) Ředitel školy může žákovi povolit změnu oboru vzdělání. V rámci rozhodování 
o změně oboru vzdělávání může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její 
obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení. 

d) O přestupu žáka střední školy do jiné střední školy rozhoduje ředitel školy, do které se 
žák hlásí. V rámci rozhodování o přestupu žáka, zejména pokud má při přestupu dojít 
ke změně oboru vzdělání, může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její 
obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení. Žák přestává být žákem školy, z níž 
přestoupil, dnem předcházejícím dni přijetí na jinou školu. O přijetí žáka informuje 
ředitel školy bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestoupil. Ředitel 
školy, z níž žák přestupuje, zašle do 5 pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí 
žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky. 

e) Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku, přerušit 
vzdělávání, a to na dobu nejvýše 2 let. Po dobu přerušení vzdělávání žák není žákem 
této školy. Po uplynutí doby přerušení vzdělávání pokračuje žák v tom ročníku, 
ve kterém bylo vzdělávání přerušeno, popřípadě se souhlasem ředitele školy ve vyšším 
ročníku, prokáže-li odpovídající znalosti. Ředitel školy na žádost ukončí přerušení 
vzdělávání i před uplynutím doby přerušení, nebrání-li tomu závažné důvody. 

f) Ředitel školy je povinen přerušit vzdělávání žákyni z důvodu těhotenství a mateřství, 
jestliže praktické vyučování probíhá na pracovištích nebo na pracích zakázaných 
těhotným ženám a matkám do konce 9. měsíce po porodu, nebo jestliže vyučování 
podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství žákyně. 

g) Ředitel může žákovi, který na konci druhého pololetí neprospěl, nebo nemohl být 
hodnocen, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních 
výsledků a důvodů uvedených v žádosti. 

 
 
 
 



4.  Způsob omlouvání nepřítomnosti 
 

a) Nepřítomnost nezletilého žáka ve škole omlouvají zákonní zástupci. Zletilý žák 
omlouvá svou nepřítomnost sám. Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka 
je povinen sdělit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději 
do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti. 

b) Předem známou neúčast ve vyučování je třeba písemně omluvit v dostatečném 
časovém předstihu. Neúčast do 2 dnů omlouvá třídní učitel. Souvislou předpokládanou 
nepřítomnost delší než 2 školní dny omluví ředitel školy v případě léčení nebo 
lázeňského pobytu. V ostatních případech jen za předpokladu, že nebude dlouhodobou 
absencí narušeno vzdělávání žáka. 

c) Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu, je žák nebo zákonný 
zástupce nezletilého žáka, povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů omluvit žáka 
z vyučování písemně na adresu školy, telefonicky nebo osobně s třídním učitelem. 

d) Při návratu žáka do vyučování omluví třídní učitel nepřítomnost žáka na základě 
omluvenky v omluvném listě podepsané zletilým žákem, zákonným zástupcem žáka, 
nebo lékařem. Omluvenka se předkládá v den návratu do školy, nejpozději do tří 
kalendářních dnů po návratu do školy. 

e) Ve zvláštních případech, především z důvodů časté absence nasvědčující zanedbávání 
školní docházky, může škola požadovat jako součást omluvenky doložení nemoci 
ošetřujícím lékařem, resp. praktickým lékařem. 

f) V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě. Lékařské vyšetření 
není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se 
do školy a zapojí se do výuky. 

g) Musí-li žák odejít ze školy během vyučování ze závažných a neodkladných důvodů, 
které nebyly předem známy, požádá na předepsaném formuláři (propustka) o uvolnění 
z vyučování před začátkem hodiny, kterou bude chybět třídního učitele, příp. 
vyučujícího této hodiny. 

h) Jestliže nebude nepřítomnost žáka po jeho návratu do školy nejpozději do 3 dnů 
uspokojivě omluvena, bude posuzována jako neomluvená. 

 
5.  Provoz a vnitřní režim školy 
 

a) Do školy žáci vstupují hlavním vchodem, ten používají také k odchodu. O přestávkách 
a v době vyučování je zakázáno opouštět areál školy. 

b) Po příchodu do školní budovy se žáci přezouvají do vhodných přezůvek. Oděvy jako 
jsou (zimní bundy, kabáty atd.) žáci odkládají v šatně a nevstupují s nimi do třídy.     
V šatnách se zdržují pouze při příchodu a odchodu ze školy. 

c) Žáci přicházejí do školy včas a v okamžiku zvonění jsou připraveni na vyučovací 
hodinu. Probíhá-li následující hodinu výuka v jiné učebně, dostaví se žáci k učebně 
nebo do ní před zvoněním na hodinu. Do jiných tříd přecházejí ukázněně. 

d) Při příchodu učitele do třídy služba informuje vyučujícího o chybějících žácích. 
e) Služba je stanovena třídním učitelem na dobu jednoho týdne a je zapsána v třídní 

knize. Služba dohlíží na pořádek ve třídě, maže tabuli, pečuje o třídní knihu, 
na požádání vyučujícího opatří pomůcky a plní další úkoly dle pokynů vyučujícího. 
Při odchodu z vyučování uzavře okna, případně zhasne světla, zkontroluje, zda jsou 
zvednuty židle, smazána tabule. 

f) Služba hlásí nepřítomnost vyučujícího ve třídě nejpozději do 5 minut po začátku 
hodiny řediteli školy. 

g) Žáci do školy nesmějí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo 
ohrožovat mravní výchovu žáků. 



h) Žáci smějí ponechávat své věci pouze na místech k tomu určených. Mimo tato místa 
nesmějí žáci ponechávat své věci bez dozoru, škola neodpovídá za jejich zcizení nebo 
poškození. 

i) Žákům je zakázáno nosit do školy cenné předměty, škola neodpovídá za jejich ztrátu 
či poškození. Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě nahlásí tuto skutečnost 
vyučujícímu nebo učiteli, který koná dozor, a také třídnímu učiteli. 

j) Za finanční částky donesené žáky do školy škola neodpovídá. V odůvodněných 
případech mají žáci možnost uložit si vyšší finanční částku po dobu výuky v trezoru 
školy. 

k) Mobilní telefony musí být během výuky vypnuty a uloženy v tašce mimo lavici. Žáci 
je mohou používat ve vyučování pouze se svolením vyučujícího. Žákům je zakázáno 
nabíjet své mobilní telefony a notebooky v prostorách školy. 

l) Žáci jsou povinni si zajistit a používat při výuce učebnice stanovené vyučujícím 
daného předmětu. 

m) Žáci se účastní povinných akcí organizovaných školou, exkurzí a jiných akcí, které 
mají význam pro vytvoření odborného profilu žáka, pro jeho výchovu a vzdělávání. 

n) Žáci dodržují vyučovací dobu, rozsah přestávek a plní další pokyny obsažené 
ve školním řádu. 

o) Po skončení vyučování uklidí každý žák své místo ve třídě, židli zvedne na lavici. 
p) V případě nevolnosti nebo úrazu během vyučování oznámí žák tuto skutečnost 

neprodleně třídnímu učiteli nebo vyučujícímu. 
q) Dlouhodobé uvolnění žáka z povinných vyučovacích předmětů povoluje ředitel školy 

na základě písemné žádosti, která musí být doložena lékařským potvrzením. Žák, 
který je zcela uvolněn z vyučování některého předmětu, vyučování tohoto předmětu 
nenavštěvuje. Jsou-li vyučovací hodiny tohoto předmětu v rozvrhu hodin v daném dni 
zařazeny: 
- na začátek vyučování, zahajuje žák v tom dni vyučování další hodinou 
- na konec vyučování v daném dni, končí žák v tom dni vyučování předchozí hodinou 
- uprostřed vyučování v daném dni, stanoví třídní učitel v rozvrhu jiné třídy vyučovací 
předmět, do kterého bude žák docházet. 

r) Žádost o uvolnění z tělesné výchovy na celý školní rok nebo jen na pololetí je žák 
povinen předložit třídnímu učiteli nejpozději do 30. září 2020. Po tomto termínu bude 
možné žáka uvolnit z TV jen ve výjimečných případech (úraz, operace apod.). 
K žádosti je třeba doložit vyjádření lékaře. V případě částečného uvolnění z tělesné 
výchovy musí být ve vyjádření lékaře přesně uvedeno, které cviky a po jakou dobu 
nesmí žák vykonávat. 

s) Režim práce v odborných učebnách je zveřejněn v řádech odborných učeben. 
t) Výuka ve škole začíná podle rozvrhu v 7.50 hodin. 

 
     Režim vyučovacího dne je následovný: 

1. hodina      7.50 -   8.35 
2. hodina      8.40 -   9.25 
3. hodina      9.40 - 10.25 
4. hodina    10.30 - 11.15 
 
přestávka na oběd 11.15 - 11.45 
 
5. hodina    11.45 - 12.30 
6. hodina    12.35 - 13.20 
7. hodina    13.25 - 14.10 

      8. hodina    14.15 - 15.00 
 
 



 
 
6.  Bezpečnost a ochrana zdraví žáků, ochrana žáků před sociálně patologickými 

jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
 
a) Žáci chrání své zdraví i zdraví jiných, dbají na čistotu a pořádek ve školních 

prostorách a jejím okolí. Po chodbách, schodištích a učebnách je zakázáno běhat a hrát 
sportovní hry. 

b) Žákům je zakázáno vyklánět se z oken, vyhazovat z nich jakékoliv předměty. 
c) Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové a omamné látky 

(cigarety, alkohol, drogy), ve škole s nimi manipulovat (manipulací se rozumí 
přinášení, nabízení, zprostředkování, prodej, přechovávání, opatření.). To neplatí 
pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu. 

d) V případě podezření na užití návykových látek u nezletilého žáka (omamné a 
psychotropné látky), vyučující nebo jiný pracovník školy zajistí žákovi i ostatním 
bezpečnost a informuje ředitele školy. Ten neprodleně informuje zákonné zástupce 
žáka, OSPOD, v případě distribuce těchto látek i policejní orgán. U zletilého žáka 
vyučující nebo jiný pracovník školy přivolá školního metodika prevence, který 
informuje ředitele školy. Ten rozhodne o dalším postupu. 

e) Žákům školy je zakázáno šířit intoleranci, xenofobii, rasismus, násilí, činnost sekt, 
pornografii a hazard, dopouštět se jakékoli formy diskriminace (rasové, etnické, 
náboženské), rozšiřovat informace šířící rasovou a jinou nesnášenlivost, návody na 
výrobu látek ohrožujících zdraví, bezpečnost apod. 

f) Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, cílené a opakované ubližující 
agresivní útoky, mírné formy psychického útlaku, omezování osobní svobody, 
ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti, sexuální 
obtěžování apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci, dospěli), 
nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek a projevy vandalismu jsou 
v prostorách školy a při všech školních akcích přísně zakázány a jsou považovány 
za hrubý přestupek proti školnímu řádu. 

g) Úrazy žáků a škody způsobené odcizením majetku žáků, vzniknou-li porušením 
školního řádu, nemusí být pojišťovnou odškodňovány. 

 
7.   Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 

a) Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou, je 
přitom povinen řídit se pokyny vyučujících a jiných oprávněných osob. 

b) Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozovat věci, které tvoří zařízení školy, 
a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou. 

c) V případě poškození školního nábytku, vybavení a zařízení školy z nedbalosti či 
úmyslně, hradí v plné výši žáci nebo zákonní zástupci opravu nebo nákup, aby došlo 
k uvedení věci do původního stavu. 
 

8. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci školy 
 

a) Žáci, zaměstnanci školy a zákonní zástupci se navzájem respektují, při vzájemném 
styku dodržují zásady kulturního chování, názorové snášenlivosti, solidarity a 
důstojnosti. 

b) Zákonní zástupci a pedagogičtí pracovníci školy podle svých možností a schopností 
spolupracují na výchově a vzdělávání žáků v souladu s platnými právními předpisy a 
vnitřními pravidly školy. 

c) Žáci a zákonní zástupci žáků mají právo obrátit se na pedagogické pracovníky v rámci 
zveřejněných konzultačních hodin. 



d) Právní předpisy týkající se školské problematiky, výroční zprávy a inspekční správy 
jsou uloženy v kanceláři ředitele školy a žáci a jejich zákonní zástupci i zaměstnanci 
školy do nich mohou nahlížet nebo si jej vypůjčit prostřednictvím ředitele školy 

 
9. Výchovná opatření 
 

a) Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně. 
b) Pochvalu uděluje žákům třídní učitel, učitel odborného výcviku, příp. učební praxe 

a ředitel školy. 
c) Podle závažnosti provinění proti školnímu řádu mohou být žákovi uložena některá 

z těchto kázeňských opatření: 
- napomenutí třídního učitele, 
- důtka třídního učitele, 
- důtka ředitele školy, 
- podmíněné vyloučení ze studia, 
- vyloučení ze studia 

d) Porušení školního řádu bude posuzováno individuálně podle závažnosti přestupku. 
Informace o udělení výchovného opatření se zaznamenává do školní dokumentace. 

e) O podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka ze školy rozhoduje ředitel školy 
v případě závažného porušení školního řádu a dalších závazných předpisů. V rozhodnutí 
o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu 
jednoho roku. Žákem školy přestane být žák dnem následujícím po dni nabytí právní moci 
rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. 
f) Při posuzování výchovných opatření se postupuje zpravidla následujícím způsobem: 

 
Pozdní příchody 
5×  důtka třídního učitele 
8×  důtka ředitele školy 
10× a více  snížená známka z chování 

 
Neomluvené hodiny 
1–2   důtka třídního učitele 
3–7   důtka ředitele školy 
8–24  na konci klasifikačního období 2. stupeň z chování 
25 a vice  na konci klasifikačního období 3. stupeň z chování 

 
Zvláště hrubé slovní a úmyslné slovní útoky žáka vůči spolužákům a zaměstnancům 
školy se vždy považují za závažné porušení povinností žáků a trestají se udělením 
důtky ředitele školy, případně podmíněným vyloučením žáka ze školy. 

 
g) Třídní učitel příp. ředitel školy oznámí důvody udělení výchovného opatření 

prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka popřípadě zletilému žákovi. 
 
10. Studium v jiné než denní formě 
 

a) Škola organizuje dálkové nástavbové studium, které se řídí vlastním harmonogramem. 
Konzultace probíhají jednou týdně v úterý od 14.25 hod., 7 příp. 6 vyučovacích hodin. 

b) Škola organizuje vzdělávání v distanční formě. Distanční vzdělávání je řízené 
samostudium za podpory konzultací. Termíny konzultací jsou zveřejněny 
v elearningovém prostředí školy, individuální konzultace si žáci domlouvají 
s jednotlivými lektory. 

c) Jednotlivá ustanovení školního řádu závazná pro žáky denního studia platí přiměřeně 
i pro studium v jiné než denní formě. 



 
 
Přílohou školního řádu je klasifikační řád, který obsahuje pravidla pro hodnocení výsledků 
vzdělávání žáků. 
 
Školní řád byl projednán na pedagogické radě 28. srpna 2020 a projednán a schválen školskou 
radou dne 31. srpna 2020. 
 
Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2020. Školní řád je zveřejněn na hlavní nástěnce 
školy a na webových stránkách školy. 
 
 
 
 
Ing. Andrea Maradová 
ředitelka školy 


