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1. Úvodní ustanovení

1.1 Školní řád je vypracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním,  vyšším  odborném  a jiném  vzdělávání  (školský  zákon)  ve znění  pozdějších
předpisů.

1.2 Střední průmyslová škola chemická Pardubice (dále jen „škola“) upravuje školním řádem
podmínky pro teoretické i praktické vyučování.

1.3 Při  teoretickém i praktickém vyučování  a s ním přímo souvisejících  činnostech  se přihlíží
k fyziologickým potřebám žáků a vytvářejí se podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany
jejich  zdraví  a ochrany  před  sociálně  patologickými  jevy,  před  projevy  diskriminace,
nepřátelství a násilí.

1.4 Bezpečnost  a ochranu  zdraví  žáků  zajišťuje  škola  konkrétními  opatřeními  v souladu
s metodickými  pokyny  ministerstva  školství,  mládeže  a tělovýchovy  a interními  předpisy
školy.

1.5 Žáci  jsou  povinni  dodržovat  platnou  legislativu  České  republiky  a následující  ustanovení
tohoto školního řádu.

1.6 Přílohou  školního řádu  jsou Pravidla  pro  hodnocení  výsledků  vzdělávání  žáků (dále  jen
Klasifikační řád a Pravidla a informace pro předmět).

2. Práva žáků a jejich zákonných zástupců

2.1 Žáci mají právo:

a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona po celou dobu studia;

b) být  na počátku  každého  školního  roku  poučeni  o požadavcích  a způsobu hodnocení
v každém vyučovacím předmětu;

c) domluvit si podle potřeby individuální konzultace z jednotlivých předmětů u učitelů, kteří
tyto předměty vyučují;

d) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání;

e) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí;

f) zúčastňovat se zájmové činnosti nepřímo související s výukou za podmínek, které jsou
pro ni stanoveny;

g) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, 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 vyjádřením  těchto
samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit;

h) vyjadřovat  se ke všem  rozhodnutím,  která  se týkají  podstatných  záležitostí  vlastního
vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost;

i) podávat podněty týkající se výchovně vzdělávací činnosti a dalších aktivit zajišťovaných
školou a navrhovat jejich zdokonalení;
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j) vyjadřovat  svobodně,  slušně  a bez  porušování  práv  druhých  svůj  názor,  který  není
v rozporu se školním řádem a obecně platnými právními předpisy;

k) na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a projevy jakékoliv diskriminace;

l) na informace  a poradenskou  pomoc  školy  nebo  školského  zařízení  v záležitostech
týkajících se vzdělávání podle školského zákona;

m) stravovat se ve školní jídelně umístěné v prostorách školy při dodržování vnitřního řádu
této jídelny;

n) využívat  všechna  zařízení  školy  určená  pro  výchovně  vzdělávací  činnost  v rozsahu
a za podmínek, které jsou stanoveny dalšími vnitřními předpisy školy.

2.2 Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo:

a) být informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí;  na tyto informace mají
právo  také  rodiče  a zákonní  zástupci  zletilých  žáků,  kteří  vůči  zletilým  žákům  plní
vyživovací povinnost;

b) volit a být voleni do školské rady;

c) vyjadřovat  se ke všem  rozhodnutím  týkajícím  se podstatných  záležitostí  vzdělávání
jejich dětí, přičemž těmto vyjádřením musí být věnována pozornost;

d) na informace  a poradenskou  pomoc  školy  nebo  školského  zařízení  v záležitostech
týkajících se vzdělávání jejich dětí podle školského zákona.

3. Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

3.1 Žáci jsou povinni:

a) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti,
s nimiž jsou seznámeni;

b) plnit  pokyny  pedagogických  i nepedagogických  pracovníků  ve škole  a při  školních
akcích i mimo objekt školy;

c) dodržovat  všeobecné  a běžné  zásady  slušného  chování  v prostorách  školy,  včetně
zdržení se všech výrazně nevhodných intimních projevů a kontaktů;

d) přistupovat  k zaměstnancům  školy  s úctou  a respektem,  zdvořile  zdravit  všechny
dospělé osoby, dodržovat normy společenského chování, respektovat práva, důstojnost,
osobnost  i kulturní  specifika  svých  spolužáků,  chovat  se  slušně  podle  obecných
společenských  pravidel  k sobě  navzájem,  k zaměstnancům školy  a k dalším osobám
v areálu školy;

e) prokázat na požádání zaměstnance školy svoji totožnost ISIC kartou, popřípadě jiným
dokladem opatřeným fotografií;

f) dbát  o svůj  zevnějšek  a udržovat  oděv  v souladu  s pravidly  bezpečnosti  žáků  při
praktickém vyučování;
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g) zúčastňovat  se pravidelně  výchovně  vzdělávací  činnosti  školy,  povinných  aktivit
organizovaných školou, kulturních a dalších akcí podle pokynů  pracovníků školy;

h) informovat zákonné zástupce nezletilých žáků o své účasti  na školních i mimoškolních
aktivitách, které organizuje škola (kulturní, sportovní, odborné akce školy apod.);

i) přicházet do školy na vyučovací hodinu tak, aby byli připraveni nejpozději 5 minut před
první  vyučovací  hodinou,  a na všechny  akce  pořádané  školou  přicházet  dostatečně
včas, aby nenarušovali vyučování nebo jiné aktivity školy;

j) mít mobilní telefon při vyučování nastaven do „tichého“ režimu (profilu) a uložen ve své
tašce;  s mobilním  telefonem  žák  manipuluje  pouze  na základě  výslovného  povolení
a pouze v rozsahu, které mu vydá vyučující;

k) udržovat  pořádek,  čistotu  v učebnách,  v šatnách  a ostatních  prostorách  školy,  při
odchodu do jiné učebny uklidit své pracovní místo a jeho okolí;

l) být  na výuku  vždy  řádně  připraven  podle  pokynů  vyučujících;  jestliže  se z vážných
důvodů  nemohl  připravit  na vyučování,  omluvit  se vyučujícímu  na počátku  vyučovací
hodiny;

m) v případě  neúčasti  na výuce  si  neodkladně doplnit  zameškané učivo  a být  připraven
k prokázání  jeho  znalosti;  v případě  dlouhodobější  neúčasti  na výuce  si  dohodnout
s vyučujícím vhodný termín, ve kterém prokáže znalost zameškaného učiva;

n) chránit  svůj  vlastní  majetek  i majetek  školy,  dbát  o zdraví  a bezpečnost  své  osoby
a svých spolužáků, případná poškození majetku či jeho ztráty ihned oznámit třídnímu
učiteli, službě na vrátnici, případně jiným zaměstnancům školy;

o) neponechávat  bez  dozoru  v učebnách,  v šatnách,  ve svršcích,  v prostorách  školy
osobní  předměty,  cennosti,  klíče,  peníze  a osobní  doklady;  doporučuje  se nenosit
do školy větší částky peněz a cenné věci nesouvisející s výukou;

p) vstupovat do budovy školy s očištěnou obuví a ihned po příchodu se přezout a odložit
svrchní  oděv  v přidělené  šatně  nebo  šatní  skříňce  a tu  při  odchodu  vždy  řádně
uzamknout; klíč od šatny se vydává na vrátnici a tam se i vrací;

q) převlékat  se  na  všechna  praktická  cvičení do ochranných  pracovních  oděvů  a obuvi
v šatnách k tomu určených v souladu s pravidly pro předmět, řády odborných učeben,
laboratoří a provozoven; pracovní oděvy udržovat v bezvadném a čistém stavu, včetně
ostatních osobních ochranných pomůcek;

r) vyzvednout  si  vysvědčení  (nebo  jeho  výpis)  nejdéle  do 14  dnů  po ukončení
klasifikačního  období;  v případě  dlouhodobé  nemoci  po dohodě;  škola  vysvědčení
nezasílá; vysvědčení mohou vyzvednout i zákonní zástupci nezletilých žáků;

s) používat pro komunikaci s učiteli výhradně školní e-mailovou adresu.

3.2 Zletilí žáci jsou dále povinni:

a) informovat  školu  o změně  zdravotní  způsobilosti,  zdravotních  obtížích  nebo  jiných
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;
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b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými
tímto školním řádem;

c) neprodleně oznámit vedení školy onemocnění vlastní nebo některé z osob, s nimiž bydlí
či je v dlouhodobém kontaktu, nakažlivou nemocí;

d) oznamovat škole údaje a jejich změny pro evidenci ve školní matrice a další údaje, které
jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost, a změny těchto údajů;

e) uhradit škody způsobené úmyslně na majetku školy.

3.3 Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

plnit body 3.2 a) až e) a navíc:

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy;

b) na vyzvání  třídního  učitele,  výchovného  poradce,  metodika  prevence,  ředitele  školy
nebo  jeho  zástupce  se osobně  zúčastnit  projednání  závažných  otázek  týkajících
se vzdělávání a chování žáka;

c) na výzvu třídního učitele nebo vedení školy vyzvednout žáka ze školy a doprovodit jej
k lékaři, pokud dojde ke změně jeho zdravotního stavu během vyučování.

3.4 Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců
se zaměstnanci školy:

a) vztahy  mezi  žáky,  zákonnými  zástupci,  pedagogickými  pracovníky  a ostatními
zaměstnanci školy se řídí zásadami slušného chování;

b) učitelé respektují osobní zvláštnosti, specifika a jedinečnost každého žáka;

c) zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy
nebo  vůči  ostatním  žákům  se vždy  považují  za zvláště  závažné  zaviněné  porušení
povinností  žáka;  v případě  zvláště  závažného  zaviněného  porušení  povinností  žáka
vyloučí ředitel žáka ze školy a oznámí tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany
dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté,
co se  tom dozvěděl.

3.5 Služba ve třídě je povinna:

a) odcházet z učebny jako poslední a umýt tabuli, zkontrolovat uzavření oken a pořádek
ve třídě, upozornit vyučujícího na vypnutí počítače a dataprojektoru; po poslední hodině
zajistit zvednutí židlí ve třídě;

b) při  nepřítomnosti  vyučujícího  překračující  10  minut  po začátku  vyučovací  hodiny
informovat učitele nebo vedení školy.
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3.6 Žákům je zakázáno:

a) dopouštět  se jakéhokoliv  nečestného  jednání  při  plnění  školních  povinností  a při
omlouvání absence;

b) vyrušovat při vyučování a zabývat se činnostmi, které nejsou předmětem vyučování;

c) svévolně opustit vyučování či školní akci;

d) jakkoli  projevovat  šikanování,  sexuální  obtěžování,  vulgaritu a brutalitu,  a to  zejména
verbální ponižování a urážky, tělesné ubližování, kyberšikanu a další činnosti, které by
mohly vést k ohrožování zdraví a psychiky; povinností žáka je porušení tohoto zákazu
okamžitě hlásit vyučujícím, třídním učitelům nebo ředitelství školy; kyberšikanou se pro
účely tohoto školního řádu rozumí takový druh šikany žáků nebo pracovníků školy, který
využívá  elektronické  prostředky,  jako  jsou  mobilní  telefony,  e-maily,  internet,  blogy
a podobně, a který se projevuje zasíláním či zveřejňováním obtěžujících, urážejících či
útočných e-mailů,  SMS, webových stránek,  internetových informací,  sdělení  a blogů,
nahráním  zesměšňující  až ponižující  scény  na mobilní  telefon  nebo  kameru  a její
následné rozšiřování nebo zveřejňování;

e) hrát hazardní hry, hry o peníze a cenné věci ve škole a na akcích pořádaných školou;

f) projevovat a šířit rasismus, terorismus, nacismus a další zakázaná hnutí a ideologie;

g) přinášet  do školy  a na akce  organizované  školou  návykové  látky,  omamné  látky,
alkoholické  nápoje,  tabákové  výrobky  a nastupovat  na teoretickou  výuku,  praktickou
výuku, odborný výcvik nebo jiné aktivity školy pod jejich vlivem;

h) přinášet  do školy  a na akce  organizované  školou  předměty  a látky  nebezpečného
charakteru (třaskaviny, výbušniny, nože, nebezpečné chemikálie apod.), zbraně a věci
ohrožující  život  a zdraví,  zábavnou  pyrotechniku,  zvířata  a věci,  které  rozptylují
pozornost  žáků;  jakékoliv  porušování  těchto  zásad  či  zjištěné  nedostatky  jsou  žáci
povinni bezodkladně hlásit zaměstnancům školy;

i) během vyučovací  hodiny  svévolně  používat  prostředky  IT (např.  zařízení  typu  MP3,
diktafon,  mobilní  telefon,  cd  přehrávač,  notebook,  tablet  a další  komunikační
a záznamové prostředky);  fotografovat  a pořizovat  během vyučování  a o přestávkách
jakékoliv audio a video nahrávky veškerých osob a vnitřních prostor školy bez povolení
ředitele školy (musí být respektováno právo na soukromí žáků a pracovníků školy);

j) používat školní e-mailovou adresu pro soukromé účely; 

k) kouřit  klasickou  či  elektronickou  cigaretu  a vodní  dýmku  v areálu  školy  a na akcích
pořádaných školou;

l) dobíjení  jakýchkoliv  elektrických  zařízení  z elektrických  zásuvek ve všech  prostorách
školy, vyjma  žáků se specifickou poruchou učení, kteří mají písemné povolení ředitele
školy na základě předložené revizní zprávy z revize vlastních elektrospotřebičů;

m) manipulovat  s jakýmikoliv  elektrickými  spotřebiči,  jističi,  vypínači  (kromě  vypínačů
světel), prodlužovacími kabely, elektrickým vedením apod. bez dozoru učitele; případný
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úraz či podezření na něj musí žák nebo svědek úrazu neodkladně hlásit vyučujícímu či
jinému zaměstnanci školy;

n) sedat   na radiátory,  parapety  oken,  schodiště  a do prostor  únikových  cest  (podlahy
školních chodeb) a vyklánět se z okna;

o) sedat o přestávkách za katedru a manipulovat se školním vybavením IT a pomůckami
v učebnách.

Jakékoliv  porušení  zákazů  uvedených  v bodě  3.6  a)  až k)  bude  považováno  za závažné
zaviněné porušení školního řádu.

4. Práva pedagogických pracovníků

4.1 Na zajištění  podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti,  zejména ochranu
před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo zákonných zástupců
a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole.

4.2 Na ochranu před neodborným zasahováním do výkonu pedagogické činnosti.

4.3 Na výběr a uplatňování metod, forem a prostředků konání přímé vyučovací, přímé výchovné,
přímé  speciálně-pedagogické  nebo  přímé  pedagogicko-psychologické  činnosti,  pokud  jsou
v souladu se zásadami a cíli vzdělávání.

4.4 Volit a být volen do školské rady.

4.5 Na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

5. Povinnosti pedagogických pracovníků

5.1 Vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání.

5.2 Chránit a respektovat práva žáka.

5.3 Chránit bezpečí a zdraví žáka a předcházet všem formám rizikového chování ve škole.

5.4 Svým  přístupem  k výchově  a vzdělávání  vytvářet  pozitivní  a bezpečné  klima  ve školním
prostředí a podporovat jeho rozvoj.

5.5 Zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu
žáků  a výsledky  poradenské  pomoci  školského  poradenského  zařízení  a školského
poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku.

5.6 Poskytovat žáku nebo zákonnému zástupci nezletilého žáka informace spojené s výchovou
a vzděláváním.
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6. Organizace provozu školy

Teoretické vyučování

Teoretické vyučování

Hodina Doba trvání

0 7:05–7:50

1 7:55–8:40

2 8:50–9:35

3 9:55–10:40

4 10:50–11:35

5 11:45–12:30

6 12:40–13:25

7 13:35–14:20

8 14:25–15:10

9 15:15–16:00

10 16:05–16:50

11 16:55–17:40

12 17:45–18:30

Praktické vyučování (odborný výcvik)

Dopolední vyučování

Obor vzdělání Kadeřník:

7:00–13:45 hod.

Obor vzdělání Chemik:

1. ročníky: 7:00–12:45 a 7:00–13:45 hod. (dle rozvrhu)

2. a 3. ročníky: 7:00–13:45 a 7:00–14:45 hod. (dle rozvrhu)

Zpravidla po 2. hodině odborného výcviku je žákům poskytnuta přestávka v délce 15 minut.
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Nejpozději po 4,5 hodinách je žákům poskytnuta přestávka na jídlo a oddech v trvání 
30 minut.

Odpolední vyučování

11:30–18:15 hod.

Přestávka na jídlo a oddech v trvání 30 minut je žákům poskytnuta nejdříve v 13:45 hod.
Zpravidla v 16:15 hod. je žákům poskytnuta přestávka v délce 15 minut.

Přestávky  určuje  učitel  odborného  výcviku  v souladu  s ustanovením  § 88  zákona
č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a § 13 vyhlášky č. 13/2005
Sb.  o středním  vzdělávání  a vzdělávání  v konzervatoři,  ve znění  pozdějších  předpisů,
s ohledem na chod provozovny.

6.1 Škola  zodpovídá  za žáky  v době  vyučování  podle  rozvrhu  hodin  a podle  rozpisu  změn
v tomto rozvrhu. V případě konání akce mimo školu zodpovídá za žáky pověřený pracovník
školy.

6.2 V době  vyučování,  včetně  všech  jeho  přestávek  (vyjma  přestávky  na oběd),  nesmí  žáci
opouštět školní budovu bez písemného souhlasu třídního učitele nebo učitele odborného
výcviku.   Toto  se netýká  samostatného  přesunu  žáků  na praktické  vyučování,  odbornou
výuku, akci mimo školní budovu a návratu zpět do školy.

6.3 Praktické vyučování a odborný výcvik se uskutečňují na pracovištích praktického vyučování
školy  a smluvních  pracovištích.  Pracovní  doba  žáků  se řídí  zákonnými  předpisy  a je
určována podle podmínek jednotlivých pracovišť.

7. Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole

7.1 Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu
nařízení  mimořádného  opatření  podle  zvláštního  zákona,  anebo  z důvodu  nařízení
karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny
žáků  z nejméně  jedné  třídy  ve  škole,  poskytuje  škola  dotčeným  žákům  vzdělávání
distančním  způsobem.  Vzdělávání  distančním  způsobem  škola  uskutečňuje  podle
příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře
odpovídající okolnostem.

7.2 Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

8. Docházka a pravidla omlouvání absence ve všech formách výuky

8.1 Pokud se žák neúčastní vyučování z předem nepředvídaných důvodů,  je povinen on nebo
zákonný  zástupce  nezletilého  žáka  nejpozději  do 3  kalendářních  dnů  od počátku
nepřítomnosti doložit  její  důvody třídnímu učiteli  a příslušnému učiteli  odborného výcviku.
Důvod nepřítomnosti lze oznámit telefonicky, SMS, e-mailem nebo prostřednictvím aplikace
Bakaláři.
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8.2 Pokud zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neohlásí do tří kalendářních dnů
od počátku nepřítomnosti třídnímu učiteli  její  důvod, kontaktuje škola zletilého žáka nebo
zákonného zástupce nezletilého žáka za účelem zjištění příčiny absence.

8.3 První   den  nástupu  do školy  žák  předkládá  třídnímu  učiteli  a učiteli  odborného  výcviku
v omluvném listě důvod své nepřítomnosti (v případě nezletilého žáka potvrzený zákonným
zástupcem,  popř.  ošetřujícím lékařem,  resp.  oprávněným orgánem dokladujícím důvody
nepřítomnosti  –  obecní  či  městský  úřad,  Policie  ČR  atd.).  Pokud  je  nepřítomnost
nedostatečně  zdůvodněna  nebo  není  omluvena,  pokládají  se zameškané  hodiny
za neomluvené až do doby jejich řádné omluvy. Pokud není řádná omluva provedena do pěti
pracovních  dnů  od nástupu  do školy,  uplatní  třídní  učitel  výchovné  opatření  dle  tohoto
školního řádu.

8.4 Odejde-li žák ze školy během vyučování bez řádné omluvy u třídního učitele, zastupujícího
třídního učitele nebo učitele, který v danou dobu ve třídě učí, mohou být považovány hodiny
jeho nepřítomnosti za neomluvené. Totéž platí pro společná shromáždění a jiné kolektivní
akce školy. Oznamovací povinnost žáků je nutná vzhledem k odpovědnosti školy za jejich
bezpečnost po dobu vyučování.

8.5 Škola   může  požadovat   v případě,  že nepřítomnost   žáka  ve škole  z důvodu  nemoci
přesáhne  3  dny  školního  vyučování,   doložení  důvodu  nepřítomnosti  žáka  ošetřujícím
lékařem,  a to  pouze  jako  součást  omluvenky  vystavené  zákonným  zástupcem  nebo
omluvenky vystavené zletilým žákem. V případě časté nepřítomnosti žáka, která nasvědčuje
zanedbávání  školní   docházky,  může škola požadovat jako součást  omluvenky potvrzení
ošetřujícího lékaře i v případě nepřítomnosti, která nedosahuje délky nad 3 dny.

8.6 Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z předem známých důvodů, je možné udělit žákovi
na základě písemné žádosti podané zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého
žáka volno takto:

a) na 1 hodinu – učitel, který v danou dobu ve třídě učí;

b) část vyučovacího dne až jeden den – třídní učitel nebo zastupující třídní učitel (teoretické
vyučování), učitel odborného výcviku (praktické vyučování);

c) dva dny a více – ředitel školy na základě písemné žádosti s vyjádřením třídního učitele
nebo zastupujícího třídního učitele.

8.7 Pokud se žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není
omluvena, vyzve ředitel školy zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby
neprodleně doložili důvod nepřítomnosti. Zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován,
jako by vzdělávání zanechal. Pokud tak zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka
neučiní a žák do deseti dnů od doručení výzvy nenastoupí do školy nebo nedoloží důvod
své nepřítomnosti,  posuzuje se, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty.
Tímto dnem přestává být žákem školy.

8.8 V případě  pozdního  příchodu  na vyučování  se žáci  musí  okamžitě  omluvit  vyučujícímu
a sdělit mu důvod opožděného příchodu.

8.9 Pozdní příchod o 20 a více minut je považován za absenci v celé hodině. Každý třetí pozdní
příchod v aktuálním pololetí je považován za neomluvenou absenci v celé hodině. V případě
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zpoždění  dopravy,  kterou žák prokazatelně  doloží  „zpožděnkou“  vydanou dopravcem,  je
absence omluvena.

8.10 Opakovaná  svévolná  pozdní  docházka  do vyučování  (včetně  návratu  z přestávek  mezi
hodinami) či odchod ze školy bez dovolení budou řešeny výchovnými opatřeními dle tohoto
školního řádu.

8.11 Při  úrazu  nebo  jiných  zdravotních  potížích  vzniklých  při  vyučování  je  žák  povinen  tyto
skutečnosti  nahlásit  příslušnému  vyučujícímu  nebo  třídnímu  učiteli.  O vzniklé  situaci  je
bezprostředně informován zákonný zástupce nezletilého žáka.

8.12 Ředitel školy v souladu s platnou legislativou, na základě interních předpisů školy a písemné
žádosti nezletilého žáka a jeho zákonných zástupců či zletilého žáka může:

a) povolit individuální vzdělávací plán;

b) uvolnit  žáka  zcela  nebo  pouze  částečně  z vyučování  některého  předmětu  vyjma
předmětu  podstatného  pro  jeho  odborné  zaměření  v souladu  s příslušným  školním
vzdělávacím programem;

c) povolit změnu oboru vzdělání či  školního vzdělávacího programu v rámci školy;

d) povolit přerušení vzdělávání, a to na dobu nejvýše dvou let;

e) ukončit přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení.

9. Výchovná opatření

9.1 Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.

9.2 Pochvalu  nebo  jiné  ocenění  uděluje  žákům  třídní  učitel  nebo  ředitel  školy  na základě
vlastního  rozhodnutí  nebo  na základě  podnětu  ostatních  vyučujících,  resp.  podnětu  jiné
právnické či fyzické osoby.

9.3 Kázeňská opatření mohou být žákům školy uložena podle závažnosti provinění, jsou jimi:

a) napomenutí třídního učitele;

b) důtka třídního učitele;

c) důtka ředitele školy;

d) podmíněné vyloučení ze školy;

e) vyloučení ze školy.

9.4 Za porušení  školního řádu se považuje  neplnění  povinností  žáka daných školním řádem
a dalšími předpisy. Uděluje se kázeňské opatření dle tohoto školního řádu.

9.5 Za závažné  zaviněné  porušení  školního  řádu  se považuje  zejména  porušení  zákazů
uvedených  v bodě  3.6  a)  až m)   tohoto  školního  řádu  a rovněž  hrubé  nebo  opakované
porušení  zásad  bezpečnosti  práce  a ochrany  zdraví  při   vzdělávání  a s ním  přímo
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souvisejících  činnostech  včetně  odborné  praxe,  odborných  exkurzí  a dalších  akcí
organizovaných  školou.  Ředitel  školy  může  v případě  závažného  zaviněného  porušení
povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem rozhodnout o podmíněném
vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. Podmíněné vyloučení a vyloučení žáka ze studia
probíhá formou správního řízení. Výchovná opatření za neomluvené absence:

9.6 Tabulka 4: Výchovná opatření

Počet neomluvených hodin Výchovné opatření

1–2 hodiny důtka třídního učitele

3–8 hodin
důtka ředitele školy a snížená známka 
z chování

více než 8 hodin
podmíněné vyloučení nebo vyloučení 
(podle závažnosti provinění) a snížená 
známka z chování

9.7 Návrhy  na podmíněné  vyloučení  ze studia  a vyloučení  žáka  ze studia  se projednávají
na pedagogické radě. O ostatních výchovných opatřeních je pedagogická rada informována.

9.8 V případě  chování  vykazujícího  znaky  jakékoliv  šikany  či  její  náznaky  vůči  spolužákům
a všem  zaměstnancům  školy  se postupuje  v souladu  s příslušnými  ustanoveními
„Minimálního preventivního programu” a dle tohoto školního řádu.

9.9 O udělení  výchovných  opatření  nezletilému žákovi  uvědomí ředitel  školy,  resp.  příslušný
pedagogický pracovník zákonného zástupce nezletilého žáka dopisem nebo rozhodnutím.

10. Zacházení s majetkem a řešení škod

10.1 Veškerý  majetek  školy  je  každý  žák  povinen  chránit,  udržovat,  ošetřovat  a zajistit  jeho
ochranu před zcizením, zničením či  poškozením při  neodborném používání a je povinen
dbát  o stav  vybavení,  které  je  mu  přiděleno  k užívání  (pracovní  místo,  židle,  učební
pomůcka, šatní skříňka apod.).

10.2 Žáci školy odpovídají škole nebo právnické či fyzické osobě za škodu, kterou jim způsobili
při teoretickém nebo praktickém vyučování a nebo v přímé souvislosti s ním.

10.3 Zjistí-li žák škodu na majetku a zařízení školy či na svěřeném vybavení nebo situaci, která
vznikem škody hrozí, je povinen toto oznámit třídnímu učiteli, učiteli odborného výcviku nebo
jinému pedagogickému pracovníkovi.

10.4 Škola  odpovídá  svým  žákům  za škodu,  která  jim  vznikla  úrazem  při  teoretickém
a praktickém vyučování ve škole nebo v přímé souvislosti s ním.

10.5 Došlo-li  žákovi  ke škodě při  praktickém vyučování  probíhajícím u právnické nebo fyzické
osoby nebo v přímé souvislosti  s ním, odpovídá za škodu právnická nebo fyzická osoba,
u níž se vyučování uskutečňovalo.
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10.6 Za věci uložené na volně přístupném místě či v neuzamčené šatně nepřebírá škola žádnou 
odpovědnost.

11. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich 
ochrany před sociálně patologickými jevy

11.1 Základním dokumentem, který je komplexním systémovým prvkem realizace preventivních
aktivit  školy,  je  Minimální  preventivní  program,   který  je  volně  přístupný  na webových
stránkách školy.

11.2 Mezi rizikové projevy chování patří:

a) agresivní chování;

b) záškoláctví;

c) užívání návykových látek, vč. alkoholu a tabákových výrobků;

d) pěstování, držení, dealerství apod. omamných a psychotropních látek;

e) kriminalita, delikvence, vandalismus a jiné formy násilného chování;

f) ohrožení mravnosti a mravní výchovy mládeže;

g) xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus;

h) gambling – patologické hráčství;

i) příslušnost k sektám, radikálním skupinám a patologickým náboženským hnutím;

j) šikana;  jakýkoliv  projev  šikany  ze strany  jednotlivce  nebo  skupiny  vůči  spolužákům
a všem zaměstnancům školy ve formě psychického či fyzického omezování a napadání,
stalkingu,  kyberšikany  a dalších  projevů,  které  jsou  konány  za účelem  ponižování
či omezování osobní svobody jedince.

11.3 V případě  rizikových  projevů  chování  žáků  škola  postupuje  podle  právních  předpisů,
metodických pokynů ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a interních pokynů školy
pro jednotlivé jevy (viz Pokyn k řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek
v prostředí školy).

11.4 V případě  podezření  na přítomnost  alkoholu  a omamných  psychotropních  látek  je  žák
povinen  se podrobit  jejich  testování  na základě  písemného  souhlasu  zletilého  žáka
a zákonného  zástupce  nezletilého  žáka  dle  pokynů  školního  metodika  prevence  nebo
příslušných odborných pracovníků státní správy (OSPOD, Policie ČR).
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11.5 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků:

a) žáci  jsou  povinni  se řídit  zásadami  bezpečnosti  práce  a ochrany  zdraví  a předpisy
požární ochrany, se kterými jsou prokazatelně seznamováni vždy na začátku školního
roku;

b) chování  žáků  nesmí  vést  k porušování  bezpečnostních  předpisů  nejen  při  všech
činnostech  v budově  školy,  ale  i na všech  školních  akcích  konaných  mimo  školu;
ve škole i mimo školu jsou žáci povinni dodržovat hygienické a ekologické zásady, dbát
o své zdraví a pečovat o školní prostředí;

c) žákům je  zakázáno  vpouštět  do objektu  školy  cizí  či  nepovolané  osoby;  v případě
pohybu podezřelých osob v areálu školy je žák povinen neprodleně o této skutečnosti
informovat jakéhokoliv zaměstnance školy.
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