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Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

I.

Žáci mají právo:
na vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání
volit a být volení do školské rady, jsou-li zletilí
zakládat v rámci školy samosprávní orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat
v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy
e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich
vzdělávání
f) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se výchovy a
vzdělávání podle školského zákona.
1.
a)
b)
c)
d)

g) Žáci mají právo svobodně vyjadřovat svůj názor ve všech věcech, které se jich
týkají, tento názor má být vyjádřen adekvátní formou, přičemž mu musí být
věnována patřičná pozornost. Své názory žáci směřují k třídnímu učiteli, ostatním
učitelům, školnímu metodikovi prevence, výchovnému poradci, řediteli školy i
ostatním zaměstnancům.
h) Žáci mají právo být chráněni před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým
zacházením - nikdo nemá právo druhému žádným způsobem ubližovat
i) Žáci mají právo požádat o pomoc nebo radu kohokoli z pracovníků školy (pokud se
cítí v nepohodě nebo májí trápení) s tím, že pracovníci mají povinnost věnovat
tomu vždy náležitou pozornost
2. Uvedená práva s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci nezletilých
žáků.
3. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání mají v případě zletilých žáků
právo také jejich rodiče, případně osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací
povinnost.
4. Informace týkající se vzdělávání poskytuje žákům třídní učitel a výchovný poradce,
případně vedení školy prostřednictvím třídního učitele.
5. V rámci každé třídy volí žáci třídní výbor, který má tyto členy: předsedu,
místopředsedu a pokladníka.
Třídní výbor prostřednictvím svého třídního učitele se může vyjadřovat
k záležitostem vzdělávání třídy, k organizačním opatřením a jiným záležitostem ve
třídě. Organizačně pomáhá třídnímu učiteli při zajišťování třídních aktivit.

II.

Povinnosti žáků
1. Žáci jsou povinni:
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a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat
b) dodržovat ustanovení tohoto školního řádu a předpisy a pokyny školy k ochraně
zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními
předpisy a školním řádem
d) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti a jiných závažných skutečnostech,
které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
e) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami
stanovenými školním řádem
f) oznamovat škole potřebné údaje a další údaje pro účely školní matriky, které jsou
podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.
g) žáci musí dodržovat pravidla pro používání informačních komunikačních technologií
(mobilních telefonů, internetu, tabletů, notebooků a dalších IT) ve škole a ve výuce,
o přestávkách.
h) Pokud vyučující nepovolí použití IT, žák nesmí tyto IT používat. Pokud
neuposlechne vyučujícího, bude zapsán do třídní knihy – za 3 zápisy v TK –
ředitelská důtka, za 5 zápisů 2 z chování.
i) Pokud ani nadále žák(yně) neuposlechne, může být zahájeno správní řízení o
podmíněném vyloučení ze školy
j) žáci jsou povinni udržovat pořádek a čistotu – při nedodržení mohou být žáci
potrestáni až ředitelskou důtkou

2. Docházka do školy
a) Základní povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného
rozvrhu hodin. Žáci musí být ve třídě nejpozději 5 minut před začátkem vyučování.
b) Veškerá absence žáka musí být zapsána v omluvném listě, potvrzena lékařem, rodiči
nebo zákonným zástupcem.
c) Nemůže-li se žák z důvodů předem známých zúčastnit vyučování, požádá třídního
učitele o uvolnění. U žáků mladších 18ti let požádá o jejich uvolnění písemně
zákonný zástupce.
d) Věci soukromého charakteru včetně lékařských vyšetření si žák vyřizuje v době
mimo vyučování.
e) Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody
nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho
nepřítomnosti.
f) Během klasifikačního období může žák zameškat maximálně 25% hodin v každém
vyučovacím předmětu. Při překročení této hranice je povinen vykonat z daného
předmětu komisionální zkoušku.
g) zákonný zástupce může omluvit nepřítomnost žáka pro nemoc maximálně 3 dny.
h) Podle metodického pokynu č.j. 10 194/2002 – 14 čl.: II odst. 2 může škola
požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu
nemoci lékařem, jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem
nezletilého žáka, případně zletilým žákem, v případě, že nepřítomnost přesáhne
3 dny školního vyučování.
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ch) Při nepřítomnosti přesahující 100 vyučovacích hodin a nasvědčující zanedbávání
školní docházky bude škola akceptovat pouze omluvenku potvrzenou lékařem i
při nepřítomnosti kratšího trvání.
i) Při nedoložení omluvenky od lékaře škola posoudí okolnosti daného případu,
důvody nepřítomnosti uváděné zákonným zástupcem, četnost nepřítomností žáka
ve vyučování, dobu nepřítomnosti ve vztahu k vyučovacímu rozvrhu, jakož i další
okolnosti vzdělávání žáka, a pojme-li po posouzení těchto skutečností podezření na
zanedbávání školní docházky, posoudí zameškané hodiny jako neomluvené.
Zákonný zástupce bude o neomluvené absenci žáka informován, popř. vyzván
k účasti na projednání této záležitosti ve škole.

k) Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů a jeho
neúčast není omluvena, vyzve třídní učitel písemně žáka, a je-li nezletilý, zákonného
zástupce, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti. Zároveň upozorní
žáka, že jinak bude posuzován jakoby studia zanechal. Jestliže do 10 dnů od
doručení výzvy žák nenastoupí do školy nebo nedoloží důvod nepřítomnosti,
přestává být prvním dnem neomluvené neúčasti žákem školy.
l) Uvolnit ze školy z důvodu předem známých může na 2 dny za čtvrtletí třídní učitel,
na základě prospěchu (průměr do 2,00), absence, plnění úkolů, zdravotních důvodů
může ředitel školy povolit mimořádné volno na dobu max. 5 vyučujících dní a to
max. 2x během studia. V případě častějšího uvolnění musí žák volno napracovat o
prázdninách v Botanické zahradě nebo na školním statku. Ve všech případech podá
zákonný zástupce písemnou žádost třídnímu učiteli.
m) Onemocní-li žák nebo některá z osob, s nimiž bydlí, nakažlivou chorobou, oznámí
to zákonný zástupce, příp. žák neprodleně řediteli školy.
n) Žádost o osvobození z tělesné výchovy předkládá žák třídnímu učiteli na
předepsaném tiskopise. Žádosti o osvobození na školní rok musí být předloženy
nejpozději do 30. 09. a potvrzeny lékařem.(Pouze výjimečné případy později)
o) Omlouvání dřívějších odchodů žáků z vyučování:
- Pouze ve výjimečných případech
- Na žádost rodičů
- Vždy zápis v třídní knize
p) Jízdy autoškoly je žák povinen mít potvrzeny v průkazce ATŠ. Po ukončení jízd
autoškoly je žák povinen se vrátit okamžitě do vyučování.

3. Chování a vystupování žáka
a) Žák navštěvuje školu vhodně, čistě oblečen a upraven. Na praktickou výuku nosí
předepsaný oděv na tělesnou výchovu cvičební úbor.
b) Žáci se chovají ke všem zaměstnancům školy slušně a zdvořile. K vyřízení
žákovských záležitostí mají žáci povolen vstup do kanceláře školy v době,
vyznačené na vstupních dveřích kanceláře. Potvrzení pro třídu nebo skupinu žáků
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obstarává vždy jen jeden žák. Do sborovny a kabinetů mohou vstupovat žáci pouze
v přítomnosti učitele.
c) Pro vstup do školní budovy používají žáci vchod z botanické zahrady přímo do
šaten. V šatnách se přezouvají do funkční obuvi – je zakázáno používat sportovní
boty.
d) Žáci nosí do školy jen věci potřebné pro výuku. Za případnou ztrátu peněz, šperků a
jiných cenností nenese škola zodpovědnost. Je zakázáno přinášet předměty
nebezpečné a ohrožující zdraví.
e) Při přemisťování do jiné učebny si žáci přenášejí osobní věci s sebou.
f) Žáci v průběhu výuky jsou povinni mít mobilní telefony a další audiovizuální
techniku vypnuté a uschované. Při porušení tohoto nařízení bude žák zapsán do
třídní knihy a při 3 zápisech mu bude udělen 2. stupeň z chování, při dalším porušení
může být žák i vyloučen ze školy.
g) V budově a areálu školy platí zákaz kouření, rovněž na všech akcí pořádaných
školou. Neuposlechnutí bude řešeno důtkou třídního učitele, případně ředitelskou
důtkou.
h) Žákům je zakázáno požívat nebo distribuovat OPL, alkoholické nápoje, či jiné
zdraví škodlivé látky v areálu školy a škol. zařízení a na pracovišti praktické výuky,
ve třídách, prostorách školy a okolí. Žákům je zakázán vstup do školy pod vlivem
OPL, alkoholu. Porušení tohoto nařízení může být řešeno až vyloučením ze školy
i) Žáci jsou povinni udržovat pořádek a čistotu.
j) Při každodenní činnosti ve škole dodržují pravidla bezpečnosti a hygieny práce a
požární ochrany. Jakékoli zjištěné závady okamžitě hlásí vyučujícímu, třídnímu
učiteli, případně jinému zaměstnanci školy
k) Žáci jsou povinni denně sledovat změny v rozvrhu hodin, umístěné v budově školy a
internetu. Při výuce ve školních dílnách, laboratořích, odborných učebnách a
tělocvičně jsou žáci seznámeni s příslušnými provozními řády (dílny, laboratoře,….)
a tyto jsou povinni dodržovat.
l) Ve školní jídelně se žáci chovají ukázněně, dodržují pořádek a dbají pokynů
pedagog. pracovníků a zaměstnanců jídelny.
m) Žáci jsou povinní zacházet šetrně se školním majetkem. Pokud poškodí svévolně
školní zařízení, musí zjištěnou škodu uhradit – v plné pořizovací ceně, případně
v ceně opravy.
n) Při ztrátě osobních věcí, kdy vznikne škoda větší jak 1000,- Kč, sepíše neprodleně
hospodářka školy s žákem protokol o odcizení a žák oznámí tuto událost na oddělení
České policie.
o) Žák svým jednáním a vystupováním reprezentuje školu a její dobré jméno. Za své
chování odpovídá žák i v době mimo vyučování.
p) Žáci se nesmí vyklánět z oken, sedat na okna – ta jsou otevřena pouze k vyvětrání,
Otevírání oken je dovoleno pouze za přítomnosti učitele ve třídě k vyvětrání, při
porušení tohoto ustanovení bude zhoršena známka z chování.
q) Žáci jsou povinni třídit odpad.
r) Žáci nesmí opouštět v průběhu vyučování budovu školy. (Toto platí i během
pracovní doby na pracovišti praktické výuky – nesmí opouštět pracoviště.) Při
porušení bude žák napomenut třídním učitelem, při neuposlechnutí – zhoršená
známka z chování
s) zákaz používání vlastních dopravních prostředků na akcích školy – sankce zhoršená
známka z chování
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4. Třídní služba
a) Třídní učitel určí na jeden týden třídní službu v počtu dvou žáků, každý z jiného
zaměření nebo oboru. Jejich jména zapíše do třídní knihy.
b) Služba se stará o pořádek ve třídě, o tabuli, o křídu, pomůcky na vyučování.
Na tabuli zapíše číslo hodiny a datum, v každé hodině nahlásí vyučujícímu jména
chybějících žáků.
c) Před zahájením výuky provádí kontrolu učebny (poškození, nepořádek zanechaný
jinou třídou). Závady nahlásí vyučujícímu, který je zapíše do třídní knihy.
d) Nedostaví-li se vyučující do pěti minut po zvonění do třídy, dojde služba pro
vyučujícího do kabinetu. Pokud není učitel v kabinetu, nahlásí jeho nepřítomnost
zástupci ředitele školy, případně v kanceláři školy.
e) Ve všech případech, kdy žáci opouští učebnu, zajistí služba ve třídě pořádek
(zvednuté židle, čistota v lavicích, umytá tabule, zavřená okna, zhasnutá světla).
f) Služba je povinna nahlásit vyučujícímu přesun třídy do jiné učebny, na jiné
pracoviště apod.
g) Služba a vyučující odcházejí ze třídy jako poslední.
h) Pokud služba neplní řádně své povinnosti je ještě jednou zopakována následující
týden.
5. Vztah žáků a učitelů a ostatních zaměstnanců:
Žáci jsou povinni plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a
též zaměstnanců školy, pověřeni dohledem nad žáky, vydané v souladu s právními
předpisy a školním řádem.
Žáci musí dodržovat pravidla slušného chování, oslovovat paní, pane ….

III.

Výchovná opatření
1. Výchovná opatření jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.
2. Pochvaly
a) Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí, nebo na základě podnětu jiné
právnické nebo fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit
pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní
iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.
b) Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu
ostatních vyučujících žákovi udělit po projednání s ředitelem školy pochvalu nebo
jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy, nebo za déletrvající úspěšnou práci.
3. Kázeňská opatření
a) Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto
porušení žákovi uložit:
1. Napomenutí třídního učitele
2. Důtku třídního učitele
3. Důtku ředitele školy
4. Podmíněné vyloučení
5. Vyloučení
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Pokud není výslovně ve školním řádu uvedeno, uděluje se kázeňské opatření též:
 napomenutí třídního učitele - porušení školního řádu – např. opakované
nepřezouvání, neomluvené absence
 důtku třídního učitele - nevhodné chování vůči spolužákům, kouření v areálu
školy, opuštění budovy školy a pracoviště px, neomluvené absence
 důtku ředitele školy - opakované porušení školního řádu – kouření, opuštění
areálu, neuposlechnutí pokynu vedoucího exkurze, praxe, sportovního kurzu,
při školních akcích, neomluvené absence
 podmíněné vyloučení ze školy - hrubé chování k zaměstnancům školy,
podvody, neomluvené absence
 Ředitelská důtka až podmíněné vyloučení - opakované nepovolené používání
IT ve výuce
 vyloučení ze školy – zvláště hrubé chování a fyzické útoky na zaměstnance,
alkohol,


PL, krádeže, šikana, násilnosti, projevy rasismu, neomluvené absence

b) Třídní učitel oznámí uložení důtky řediteli školy.
c) Ředitel rozhoduje o podmíněném vyloučení, případně vyloučení ze školy, o svém
rozhodnutí informuje pedagogickou radu.
d) Pokud se žákova neomluvená absence za klasifikační období bude pohybovat do 3
vyučovacích hodin, třídní učitel mu udělí napomenutí TU, v rozmezí 4 - 6
vyučovacích hodin mu bude udělena důtka TU, neomluvená absence 7-9 hodin
ředitelská důtka.
V souladu s Pravidly hodnocení mu bude udělen v rozmezí 10 -13 vyučovacích
hodin 2.stupeň z chování, 14 – 16 hodin 3. stupeň z chování.
Kázeňská opatření se vztahují na výše jmenovaná porušení školního řádu
Přesáhne-li neomluvená absence žáka 16 vyučovacích hodin, posuzuje se jeho
jednání jako hrubé porušení kázně a může být rozhodnuto o jeho podmíněném
vyloučení ze studia, při 25 neomluvených hodinách – vyloučení ze studia.
Kázeňské opatření se vztahují i na další porušení školního řádu a hodnotí se
v pedagogické radě dle závažnosti.
Kázeňská opatření se na návrh třídních učitelů a ostatních pedagogických
pracovníků projednávají v pedagogické radě.
O podmíněném vyloučení a vyloučení ze školy rozhoduje ředitel školy.
e) Za každé 3 pozdní příchody do vyučování je žákovi udělena 1 hodina neomluvené
absence. (omluven bude pouze pozdní příchod z důvodů zhoršené sjízdnosti u
dojíždějících žáků).
f) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy
považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem a mohou být
řešeny vyloučením ze školy.
g) Je-li žák policejně nebo soudně vyšetřován, rozhodne ředitel školy podle povahy
věci, zda má být žákovi až do ukončení vyšetřování zamezen přístup do školy.
Ředitel školy rovněž rozhodne, jak postupovat vůči žákovi, který je souzen pro
trestný čin. Výchovná opatření mohou realizovat nezávisle na výsledku policejního
nebo soudního řízení.

6

h) Jakékoli projevy šikanování a rasismu budou posuzován jako hrubé porušení kázně a
může být rozhodnuto o vyloučení žáka ze školy. Za hrubé porušení školního řádu jsou
považovány projevy šikanování, tj.cílené a opakované ubližující agresivní útoky. Stejně
tak sem patří i mírné formy psychického útlaku, které byly již dříve prokázány a znovu se
opakují – řešení od ředitelské důtky až po možnost zahájení správního řízení a vyloučení.
4. Třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly nebo uložení kázeňského
opatření včetně důvodů prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci
nezletilého žáka.

IV.

Pravidla hodnocení prospěchu a chování

Součástí školního řádu jsou pravidla pro hodnocení prospěchu a chování žáků.
Viz . samostatná příloha školního řádu IV. Pravidla hodnocení prospěchu a chování
plagiátorství :
- seminární práce, maturitní a ostatní samostatné práce – stažené z internetu, z jiné
práce apod. vydávané za svou, dle rozsahu práce, se hodnotí nedostatečnou, případně
až do zhoršené známky z chování (zvláště u případů opakovaných). Vždy bude muset
být jakákoli práce přepracovaná a hodnocená před komisí.

V.

Výuka odpolední učební praxe a předmětových cvičení na
pracovištích praktického vyučování (Školní statek Měšice, příp. jiná
pracoviště dohodnutá vyučujícím)
1. Ve dnech, kdy se koná výuka odpolední praxe a odborné cvičení se jedná o
dělenou výuku tzn.:
- dopolední vyučování je ukončeno dle rozvrhu (nejčastěji 5.vyučovací
hodinou ve 12.10), po té následuje volno, ve kterém se žáci přesunou na
jiné pracoviště, kde je zahájeno odpolední vyučování – dle rozvrhu – ve
13.05, případně pokud bude zachována 30 minutová přestávka na oběd je
možno postupovat při odpolední výuce dle časového rozvrhu, který je
přílohou školního a provozního řádu a každý vyučující je dopředu po
dohodě se žáky povinen toto oznámit zástupkyni ředitele)
2. Žáci při přesunech na jiné pracoviště a akce školy dodržují kázeň , bezpečnostní
a dopravní předpisy, a další pokyny vyučujících.

VI: Bezpečnost práce a požární ochrana
1. Odpovědnost školy za úrazy a traumatologický plán
Úrazem žáků (studentů) je úraz, který se stal žákům (studentům) při vzdělávání nebo
přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Jedná se tedy
zejména o úrazy na vycházkách, výletech, zájezdech, putováních, exkurzích , při
koupání, při výuce plavání a lyžařském výcviku, sportovních a turistických kurzech,
zahraničních výletech, při účasti na soutěžích a přehlídkách, praxi.
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Úrazem žáků (studentů) není úraz, který se stane na cestě do školy a zpět nebo na cestě
na místo nebo cestou zpět z místa, které bylo určeno jako shromaždiště mimo prostory
školy při akcích konaných mimo školu.
Škola odpovídá za úrazy vzniklé při vyučování a činnostech s ním souvisejících. V případě
úrazu je pedagogický pracovník povinen:
a) zajistit první pomoc, popř. vyšší zdravotní pomoc
b) informovat vedení školy
c) informovat rodiče
d) provést zápis do knihy úrazů
e) sepsat neprodleně protokol o úrazu a vyplnit příslušné formuláře pojišťovny a
vydat žákovi formulář pro bodové ohodnocení úrazu (vše k dispozici u preventisty BOZP
kanceláři).
f) preventista BOZP odešle do 5. dne následujícího měsíce hlášení o úrazu na OŠMT a dle
povahy úrazu na ČŠI (elektronický formulář)
2. Traumatologický plán
a) Při úrazu nebo nevolnosti poskytnout 1. pomoc
b) Umístit postiženého do sborovny
c) Lékárnička je umístěna v kanceláři školy a ve sborovně jednotlivých budov
d) Podle potřeby je nutné volat lékaře- z telefonu SŠ ,
Důležitá telefonní čísla:
Záchranná služba 155
Policie 158
Hasiči 150
Tísňové volání SOS 112
e) Zapsat úraz do knihy úrazů-ve sborovně
VII. Podmínky zajištění ochrany žáků před rizikovým chováním a před projevy
diskriminace, nepřátelství a násilí.
Jakékoliv úmyslné chování, které je namířeno proti jinému člověku, a které útočí na jeho
důstojnost je z právního hlediska kvalifikováno jako šikana a bude proti nim postupováno
nekompromisně.
Projevy šikanování – fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání
informačních technologií k znevažování důstojnosti apod., kterých by se dopouštěl
kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách školy a při všech školních akcích
přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu.
V případě zjištění škola informuje zákonné zástupce, svolává výchovnou komisi. Dle
platných zákonů má škola ohlašovací povinnost vůči některým dalším institucím – orgán
sociálně právní ochrany dítěte, Policie ČR apod.
O konkrétním výchovném opatření (po projednání s v. komisí a pedag. radou) rozhoduje
ředitel školy - od napomenutí až po vyloučení ze školy
Tento školní řád je platný a účinný od 01.9.2015 a ruší školní řád vydaný 1.9. 2010 se všemi
dodatky.
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Je schválen školskou radou 11.6.2015
Školní řád je umístěn na www.szestabor.cz, ve třídách a na nástěnce v budově školy 1. patro

Příloha: Časový rozvrh odpolední výuky
Odpolední výuka teoretická - polední přestávka 30 minut
výuka
7., 8. hod.
8., 9. hod.

od
12.40.
13.30

do
14.15
15.05.

Odpolední praxe - výuka ve škole - polední přestávka 30 minut
výuka
7., 8., 9. hod.

od
12.40.

do
15.05.

Odpolední praxe - výuka na ŠS Měšice - polední přestávka 40 minut
výuka
7., 8., 9. hod.

od
12.50.

do
15.15

Přestávky v průběhu výuky určuje vyučující.

Odpolední jezdecký
výcvik
Výuka dle časového rozpisu p. Benešové s dodržením min. 40 minutové
přestávky od dopoledního vyučování.

9

