
 
              Střední odborná škola a Střední odborné  učiliště 
 
                               Jindřichův Hradec 
 
 
Určeno: Pracoviště  Miřiovského  678 
 
 
  Š k o l n í   ř á d   
 
 
Školní řád  upravuje pravidla chování, jednání, povinností a práva žáků školy, pravidla hodnocení 
výsledků vzdělávání žáků a studentů a je vytvořen v souladu ustanovením § 30  zákona  č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 
příslušnými prováděcími předpisy.  
 
 
Práva žáků: 
 
1.  Získání úplného středního vzdělání zakončeného maturitní zkouškou  v příslušném oboru a ve  
     kterém prokazuje během studia odpovídající znalosti. 
 
2.  Docházet pravidelně do školy, navštěvovat dle rozvrhu hodin všechny vyučovací hodiny  
     povinných,  volitelných, případně nepovinných předmětů. Navštěvovat všechny akce pořádané  
     školou (kulturní,  společenské, sportovní apod.). 
 
3.  Požádat ve zdůvodněných případech o uvolnění z vyučování (onemocnění, lékařské vyšetření,  
     lázeňská léčba, omluvení rodiči apod.). 
 
4.  Požádat o úlevy na základě lékařského vyšetření  či rozhodnutí, zpráv o změně zdravotního stavu a  
     pracovní neschopnosti. 
 
5. Požádat:  
     - o  změnu studijního oboru vzdělávání a přestup do jiné střední školy  
    -  o  přerušení studia z důvodu nemoci , z důvodu těhotenství a mateřství , (dále viz § 5 vyhlášky) 
    -  o  opakování ročníku  a uznání předchozího vzdělání podle § 70 
    -  o  zanechání studia (§ 68 odst. 1) 
    -  o  vykonání opravné zkoušky  
    -  o  komisionální přezkoušení  
 
6. Vytvořit si studentskou samosprávu a podílet se na činnosti školy. 
 
7. Ostatní práva jsou stanovena  zákonem či prováděcími předpisy. 
 
.  
Povinnosti žáků: 
 
 
1.   Povinností  žáka je  docházet do  střední školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu  hodin  
      a zúčastňovat se vyučování všem  povinným   a  volitelným  vyučovacím   předmětům  (dále  jen    
      "vyučovací předměty"), které si zvolil. 
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2.   Osvojovat si vědomosti a dovednosti potřebné k dosažení úplného středoškolského vzdělání. 
 
3.   Osvojovat si zásady humanismu a demokracie, řídit se pokyny pedagogických nebo ostatních  
      pracovníků školy. 
 
4.   Dbát o čistotu a pořádek, napomáhat její udržování ve škole i  v jejím okolí. Žáci jsou povinni se  
      před vyučováním přezout  v šatně a ve škole používat domácí obuv (bačkory, pantofle apod.).  
      Sportovní obuv je předepsána  pro hodiny tělesné výchovy, pokud vyučující nerozhodne nebo  
      neurčí jinak a je  používána především v těchto hodinách. Žákům je zakázáno používat   
      v prostorách školy a domova mládeže obuv s podrážkou, která poškozuje či  obarvuje  podlahové  
      krytiny.   
 
5.   Dbát o své zdraví i ostatních spolužáků, dodržovat  zásady osobní hygieny, bezpečnosti a ochrany  
      zdraví. 
 
6.   Šetřit školní zařízení, chránit jej před poškozením. Vzniklé a prokázané škody je žák  
      (žákyně) povinen nahradit. 
 
7.   Být ve škole včas, alespoň 10 min. před vyučováním, nenarušovat jej pozdním příchodem,     
      dodržovat vyučovací dobu a neodcházet bez povolení třídního učitele nebo vyučujícího během dne   
      z vyučovacích hodin. 
 
8.   Třídní   učitel   omluví  nepřítomnost  žáka při  vyučování na  základě omluvenky  doložené a  
      podepsané  zletilým  žákem, zástupcem  nezletilého žáka, vychovatelem domova mládeže nebo  
      lékařem. Nemůže-li se zletilý  žák zúčastnit  vyučování z důvodu, který  předem  předvídal a o  
      kterém  předem věděl, je povinen omluvit svoji nepřítomnost předem. Jedná-li se o nezletilého  
      žáka, je povinen  předem omluvit žáka jeho zákonný zástupce. 
 
9.   Nemůže-li se  žák zúčastnit  vyučování z důvodu, který  nemohl  předem  předvídat,  je zletilý žák  
      nebo zákonný zástupce  nezletilého žáka  povinen nejpozději do 3 dnů doložit  třídnímu  učiteli     
      důvod nepřítomnosti.   
 
10. Zletilý žák nebo zástupce nezletilého žáka  ubytovaného v domově mládeže sdělí důvod   
      nepřítomnosti též vychovateli.Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní po   
      dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy  
      písemně 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 vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem  
      přestává být žákem školy. 
      
11. Ředitel  střední  školy  může  uvolnit  žáka  od účasti na vyučování vyučovacímu  předmětu nebo    
      od  tělesných úkonů spojených s výukou  některým  vyučovacím   předmětům  na  základě   
      vyjádření příslušného  lékaře,  a  pokud  jde  o  žáka  se změněnou pracovní schopností,  na   
      základě  vyjádření  posudkového lékaře sociálního zabezpečení.  Při  uvolňování  od  vyučování   
      tělesné  výchovy  se postupuje podle zvláštních předpisů. 3) ( Směrnice č.  3/1981 Věstníku  
      ministerstva  zdravotnictví ČSR o péči o  zdraví při provádění  tělesné výchovy, sportu a branně     
      sportovní činnosti (reg. v částce 15/1981 Sb.).  
 
12. Žáka nelze uvolnit na celý  školní rok nebo jeho převážnou část  od vyučování  vyučovacím  
      předmětům  rozhodujícím pro odborné zaměření absolventa. Tyto vyučovací  předměty určí  
      ředitel střední školy. 
 
13. Povinností žáka je oznámit včas třídnímu učiteli  změnu  svého zdravotního stavu doloženou  
      lékařským vyšetřením potvrzením) a s tím případný související zákaz výkonu určitých činností.  
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      Obdobným způsobem hlásí žák změny svého bydliště, zaměstnání rodičů aj. 
 
14. Prokazovat patřičnou úctu pedagogickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům školy, zdravit je  
      při setkání. Při jednání s pracovníky školy používat oslovení paní – učitelko (profesorko), pane –  
      učiteli (profesore), pane  řediteli, paní inženýrko, pane inženýre, paní magistro, pane magistře. 
 
15. Při vstupu pedagogického pracovníka do třídy na začátku vyučování a při jeho odchodu  
      z vyučovací hodiny zdraví žáci povstáním. 
 
16. Při školních exkurzích a všech akcích organizovaných školou  jsou žáci povinni řídit se pokyny  
      pedagogického  pracovníka  nebo jiné osoby pověřené pedagogickým dozorem. Bez souhlasu  
      těchto pracovníků se nesmí žák vzdalovat od ostatních žáků a z určeného místa. 
 
17. Ve školní jídelně či v prostorách stravování se chovat ukázněně, dodržovat hygienická a  
      společenská pravidla stolování, šetřit  zařízení a vybavení jídelny. 
 
18. Povinností žáků maturitních ročníků je včasné podání přihlášky k maturitní zkoušce z volitelného  
      předmětu. 
 
19. Povinností žáka je uzamykat prostory šaten a tím předcházet ztrátám uložených oděvů, obuvi a  
      dalších osobních potřeb a oblečení. Za tímto účelem každý žák obdrží od školy jeden klíč od šatny. 
 
 20. Všichni žáci jsou povinni  dodržovat provozní řád budovy školy, provozní řády učeben 
       organizační opatření a nařízení ředitele školy. 
 
Žákům je zakázáno: 
 
1.  Kouřit v prostorách školy a celém areálu školy.  Žákům starších 18 let je zakázáno nabízet  a  
     prodávat tabákové výrobky a  alkohol žákům mladším 18 let.  
 
2.  Přinášet do školy různé návykové látky (omamné látky, toxické látky, drogy apod.) používat a    
     požívat je, distribuovat je a prodávat,  či jiným zákonem zakázaným způsobem je šířit.   
 
3   Bod  č. 1 věta druhá a bod č. 2 platí i pro všechny akce organizované školou (exkurze, zájezdy). 
 
4.  Přinášet do školy nebo na činnosti organizované školou pornografii, alkoholické nápoje a jiné  
     zdraví škodlivé  látky,  nebezpečné předměty jako zbraně, střelivo apod. 
 
5.  Nosit do školy větší  peněžní částky  nebo cenné věci.  Žák může uložit tyto předměty u svého  
     třídního učitele nebo v trezoru  kanceláře ředitele školy po dohodě s třídním učitelem a za  jeho     
     přítomnosti a na dobu nezbytně  nutnou. 
 
6.  Opouštět budovu školy během vyučování a o přestávkách bez povolení příslušného pedagogického  
     pracovníka. Opouštět školu o volných hodinách stanovených rozvrhem hodin na příslušný den    
     mohou nezletilí žáci jen na základě písemného souhlasu zákonného zástupce a na jeho   
     zodpovědnost. U zletilých žáků na vlastní zodpovědnost.V době opuštění  školy nepřejímá škola   
     za žáka jakoukoliv právní zodpovědnost. 
 
7.  Poškozovat majetek a veškeré zařízení školy. 
 
8. Používat  či jinak manipulovat  během vyučování  s mobilními telefony a jinými telekomunikační   
    mi zařízeními tohoto charakteru .Žáci jsou taktéž   povinni  vypnout u těchto zařízení před  
    vyučováním ( během vyučování) jakékoliv zvukové upozornění. V případě, že  nebude  žák   
    dodržovat toto ustanovení školního řádu a narušovat průběh hodiny , je vyučující oprávněn  
    požadovat vypnutí telefonu či jiného telekomunikačního zařízení a uložit  je během vyučovací  
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    hodiny na katedře.  
 
 
 
 
Zvláštní pravidla pro dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při některých činnostech 
 
1. Kromě obecných zásad úrazové prevence je nutno při některých dalších činnostech dodržovat další 
zvláštní pravidla. Je tomu tak zejména při výuce některých odborných předmětů se zvýšeným rizikem 
ohrožení zdraví a života, při praktickém vyučování, praktické přípravě při výuce tělesné výchovy, 
koupání, výuce plavání, Iyžařském výcviku, sportovních a turistických akcích. Ve všech takových 
případech klade škola důraz na dodržování pokynů, právních a ostatních předpisů k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví, pokynů a zásad úrazové prevence pedagogickými pracovníky i žáky. 
Důsledně je vyžadováno ukázněné chování žáků.  
Žák musí mít k dispozici svůj průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho kopii.  
 
2. Při pohybových a sportovních činnostech (míčové hry apod.) se účastníci řídí ustanoveními o 
bezpečnosti obsaženými v pravidlech pro příslušnou pohybovou činnost, danou věkovou skupinu a 
jejich modifikaci pro dané prostorové podmínky školy a ustanoveními soutěžních řádů daných sportů.  
 
3. Při praktickém vyučování, praktické přípravě, sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšená 
možnost ohrožení zdraví, se žáci řídí pokyny vyučujícího. Vyučující nedovolí, aby se žák bez odložení 
nebo bez zabezpečení proti možnosti zranění a zachycení ozdobných a jiných pro činnost nevhodných 
a nebezpečných předmětů účastnil příslušné činnosti. Těmito ozdobnými, pro činnost nevhodnými a 
nebezpečnými předměty jsou například náramky, hodinky, náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny 
ozdobné kroužky aj. Žáci tyto předměty odkládají na určená místa, způsob zajištění předmětů stanoví 
ředitel ve školním řádu.  
 
4. Žáci používají pracovní oděv nebo cvičební úbor a obuv a mají výstroj podle druhu vykonávané 
činnosti a podle pokynů učitele, který dodržování tohoto požadavku kontroluje. Žák musí mít cvičební 
úbor, pracovní oděv a obuv v řádném a použitelném stavu.  
 
 
 
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků a chování žáků,  výchovná opatření: 
 
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků a jejich chování je prováděno v souladu s ustanovením § 69 
zákona  č. 561/2004 Sb., školského zákona a v souladu  s vyhláškou č. 13/2004 Sb., o středním 
vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v posledním znění. 
 
 
 
 
Účinnost školního řádu               
 
Tento školní řád nabývá účinnosti dnem  1. září  2008.   
 
 
 
 
                                                                                                           Mgr. Karel Chalupa 
                                                                                                                  ředitel školy 
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