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Školní řád
1. Základní ustanovení


Tento školní řád (dále jen ŠŘ) vydává ředitel školy na základě § 30 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon v platném znění).



Vychází z Úmluvy o právech dítěte.



Pravidla vzájemných vztahů a chování jsou rozvíjena v rámci jednotlivých tříd, žáci je
společně s učiteli aktivně vytvářejí, diskutují o nich, hodnotí je a upravují.



ŠŘ je určen všem účastníkům výchovně vzdělávací činnosti této školy, tj. žákům, jejich
zákonným zástupcům a zaměstnancům školy.



ŠŘ upravuje a obsahuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich
zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů
se zaměstnanci ve škole, provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy
diskriminace, nepřátelství nebo násilí, podmínky zacházení s majetkem školy ze strany
žáků, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, závěrečná a přechodná
ustanovení.



ŠŘ zveřejní ředitel školy na přístupném místě ve škole a prokazatelným způsobem
s ním seznámí zaměstnance a žáky školy a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné
zástupce nezletilých žáků.



Třídní učitelé zajistí, aby všichni žáci ve třídě byli s tímto ŠŘ a jeho doplňky
prokazatelně seznámeni.

Zákonní zástupci žáků budou informováni o vydání a obsahu ŠŘ třídním učitelem na první
třídní schůzce po vydání ŠŘ., na desce školy a na internetových stránkách školy
www.gymstr.cz
Respektování pravidel ŠŘ je kritériem pro hodnocení celkového chování žáka, popř.
pro výchovná opatření uvedená v klasifikačním řádu.
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1.1.

Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

§ 21 školského zákona
(1) Žáci a studenti mají právo
a) na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona,
b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí,
d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat
v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se
stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných orgánů zabývat, vyjadřovat se ke všem
rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádření
musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,
f) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle
tohoto zákona.
Vzhledem k úmluvě o právech dítěte se písmeno e) na doporučení MŠMT řeší takto: žák
vyjádří svůj souhlas s obsahem jakýchkoli písemných nároků či připomínek zákonných
zástupců svým podpisem nebo podepsaným vyjádřením. Svým podpisem žák taktéž stvrzuje,
že byl seznámen se všemi informacemi podanými o žákovi jeho zákonným zástupcům
(pochvaly, kárná opatření, zprávy o prospěchu, rozhodnutí apod.).
(2) Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci dětí
a nezletilých žáků.
(3) Na informace podle odstavce 1 písm. b) mají v případě zletilých žáků a studentů právo
také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací
povinnost.
Poctivé studium je nejen základní povinností, ale i věcí cti každého žáka. Žák je plně
odpovědný jak za své studijní výsledky, tak za své chování.
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§ 22 školského zákona
(1) Žáci a studenti jsou povinni:
a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat
b) dodržovat školní řád a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně
zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu
s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.
(2) Zletilí žáci a studenti 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 jejich vzdělávání
b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými
školním řádem
c) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další
údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta, a změny
v těchto údajích
d) oznamovat třídnímu učiteli každou změnu svého trvalého pobytu a změnu adresy
pro doručování písemností a telefonického spojení.
(3) Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni
a) zajistit, aby dítě a žák řádně docházel do školy nebo školského zařízení,
b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednávání
závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,
c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích
dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání,
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1.1.1.

Práva žáků

1. Žák, který byl ke studiu přijat na Gymnázium, Strakonice, Máchova 174, má právo
studovat na této škole.
2. Žák má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst
a chráněno jeho jméno. Je tudíž zavázán ctít zmíněná práva u svých spolužáků,
vyučujících, ostatních zaměstnanců školy a všech lidí, se kterými přijde do styku
při akcích organizovaných školou, a dle toho vystupovat a jednat.
3. Žák má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo
jiným zneužíváním údajů o své osobě.
4. Žák má zaručenou svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Může se
účastnit výuky náboženství.
5. Žáci mají právo se svobodně a pokojně shromažďovat, jestliže tím nenaruší plán
výuky. Shromáždění žáků v prostorách školy oznámí pořadatelé tři dny předem
řediteli školy.
6. Žák má na půdě školy úplnou svobodu projevu, pakliže nepoškozuje dobré mravy
a jméno gymnázia a není to v rozporu s platnými zákony. Toto právo zahrnuje
svobodu vyhledávat, přijímat, rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu ústně,
písemně nebo tiskem, prostřednictvím umění či jinými kultivovanými projevy podle
volby žáka.
7. Žák má právo požádat písemně ředitele školy o přestup na jinou střední školu. Rovněž
má právo požádat písemně ředitele školy o přerušení studia, a to až na dva roky.
V obou případech je u nezletilých žáků podmínkou písemný souhlas zákonných
zástupců a žáka.
8. Žák má právo, aby byl vyučujícím pravidelně informován o klasifikaci v daném
předmětu. Má-li žák nebo jeho zákonný zástupce pochybnosti o správnosti klasifikace
na vysvědčení, může požádat do tří dnů ode dne, kdy se dozvěděl o výsledku
klasifikace, ředitele školy o komisionální přezkoušení.
9. Žák má právo na oznámení hodnocení neprodleně po zkoušení, u písemných
a grafických prací do 14 dnů. Zároveň má právo na oznámení klasifikace v daném
předmětu na konci každého čtvrtletí či pololetí. Má i právo být seznámen s požadavky
vyučujícího a zásadami klasifikace.
10.Žák má právo požádat vyučujícího o konzultaci. Ten si s ním dohodne čas a způsob
konzultace.
11.Žáci mají právo na poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání
podle školského zákona.
12.Žáci mají právo na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím i na ochranu
před sociálně patologickými jevy. Mají též právo využívat preventivní programy.
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13.Rodina má přednostní právo na sexuální výchovu svých dětí. Rodiče mohou mít
odlišný pohled na vhodné způsoby a formy sexuální výchovy, než jaké nabízí škola.
Mají právo seznámit se předem s plány sexuální výchovy.
14.Žáci mají právo založit ze zástupců tříd žákovskou samosprávu, která může vznášet
podněty, návrhy a připomínky k dění ve škole. Toto právo uplatňují prostřednictvím
zvolených zástupců.
15.Žáci mají právo přicházet do školy od 6:45. Do tříd přicházejí nejdříve v 7:35. Žáci
opouštějí budovu po poslední vyučovací hodině, nejdéle však v 17:00, pokud
nevykonávají ve škole zájmovou činnost pod dozorem určené zletilé osoby.
16.Žáci mají právo na poskytování přestávek dle rozvrhu hodin. Pouze v době polední
přestávky mohou žáci opouštět budovu školy i areál školy.
17.Žáci osmiletého studijního cyklu, kteří plní povinnou školní docházku, dostávají
učebnice zdarma. Žáci čtyřletého a osmiletého studijního cyklu, kteří neplní povinnou
školní docházku, si učebnice platí. Sociálně potřebným žákům mohou být učebnice
zapůjčeny.
18.Žáci, kteří dovršili 18. rok věku, se omlouvají sami.
19.Žáci mají právo využívat knihovnu, venkovní víceúčelové hřiště, popř. jiná zařízení.
Při jejich užívání se řídí řády těchto zařízení.
20.Žáci mají právo na umožnění dodržování pitného režimu.

1.1.2.

Práva zákonných zástupců

1. informovat se o chování a prospěchu svého dítěte u vyučujících a třídních učitelů
v určených konzultačních hodinách nebo po předchozí domluvě v jinou dobu. Není
dovoleno narušovat v této souvislosti vyučování.
2. vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících, ředitele školy nebo
prostřednictvím školské rady,
3. být prokazatelně seznámeni se ŠŘ. Škola seznamuje se ŠŘ zákonné zástupce žáka
prostřednictvím třídního učitele na první třídní schůzce v daném školním roce nebo
na první třídní schůzce po nabytí platnosti nového ŠŘ. Pokud se zákonný zástupce
nemůže zúčastnit této třídní schůzky, může požádat o zapůjčení písemné verze a se ŠŘ
se seznámit individuálně. Termíny třídních schůzek jsou zákonným zástupcům
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sděleny prostřednictvím písemné pozvánky v žákovské knížce, tištěné pozvánky
a internetových stránek školy www.gymstr.cz. Dále je ŠŘ vyvěšen ve vestibulu školy
a zveřejněn na výše uvedených internetových stránkách.

1.2.

Povinnosti
žáků
nezletilých žáků

1.2.1.

a

zákonných

zástupců

Povinnosti žáků

1. Žák přichází do školy včas, tj. tak, aby byl řádně připraven na vyučování ve chvíli
jeho začátku. Během dne se řídí rozvrhem vyučovacích hodin. Po vyučovací hodině
vždy služba smaže tabuli a každý žák vyklidí svou lavici. Po poslední vyučovací
hodině navíc žáci zdvihnou židle, popř. zavřou okna, rozhrnou závěsy…
2. Žák dodržuje přestávky ve vyučování stanovené rozvrhem hodin.
3. K základům pravidel slušného chování náleží pozdrav. Žáci zdraví učitele,
zaměstnance školní jídelny a ostatní zaměstnance školy.
4. Nemůže-li se nezletilý žák zúčastnit části vyučování, požádá zákonný zástupce
třídního učitele, popř. ředitele školy, o uvolnění z vyučování. Vícedenní uvolnění je
realizováno na základě písemné žádosti zákonných zástupců řediteli školy s tím, že
žák zároveň informuje svého třídního učitele. Zletilý žák podává žádost sám.
5. Jestliže žák ví, že nebude přítomen ve škole (např. z důvodu rehabilitace, objednané
návštěvy u lékaře, apod.), omluví svou nepřítomnost předem třídnímu učiteli, popř.
vyučujícímu v dané hodině, jedná-li se o nepřítomnost jen v tuto hodinu. V případě, že
žák není schopen oznámit svou nepřítomnost třídnímu učiteli, oznámí to zástupci
ředitele nebo řediteli školy. Po vyčerpání výše uvedených možností je v krajním
případě možné oznámit svou nepřítomnost kterémukoliv přítomnému vyučujícímu.
Ostatní nepřítomnost oznamuje žák nebo jeho zákonný zástupce nejpozději do 3 dnů
třídnímu učiteli. Třídní učitel omluví nepřítomnost žáka při vyučování na základě
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omluvenky podepsané zákonným zástupcem žáka. Zletilí žáci doloží písemně svou
nepřítomnost nejpozději do 3 dnů po příchodu do školy v omluvném listě nebo
v studijním průkazu. Sankce specifikovány v krizovém plánu školy - záškoláctví.
§ 68 školského zákona
(2) Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, nezúčastní 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.
6. Kouření je zdraví ohrožující zlozvyk. Gymnázium je institucí, jež má vést
k pozitivním životním hodnotám. Kouření takovou hodnotou není. Z tohoto důvodu
není kouření tabákových výrobků dovoleno v budově školy, parkovém areálu, který
patří ke škole, na akcích pořádaných školou. Sankce specifikovány v krizovém plánu
školy.
7. V budově školy, přilehlém areálu školy a na akcích pořádaných školou není dovoleno
držení, distribuce, výroba a požívání omamných látek, držení střelných, bodných a
sečných zbraní a manipulace s nimi, praktikování hazardních her, držení a požívání
alkoholických nápojů. Sankce specifikovány v krizovém plánu školy.
8. Žáci se chovají a jednají tak, aby zachovávali hygienu, čistotu, pořádek a dodržovali
zásady bezpečnosti své i spolužáků, a to jak v budově školy, v areálu školy, tak na
akcích školou pořádaných. Především je zakázáno házení papírových ubrousků
do umyvadel nebo částí či celých rolí toaletního papíru do záchodových mís.
9. Žáci jsou povinni zúčastňovat se hodin tělesné výchovy ve cvičebním úboru a
ve vhodné sportovní obuvi. Při laboratorních cvičeních z chemie musí žáci používat
pracovní plášť.
10.Opouštění školní budovy během vyučování je v naléhavých případech přípustné jen se
svolením třídního učitele nebo vyučujícího v příslušné hodině, jedná-li se pouze
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o nepřítomnost v této hodině. O přestávkách mohou žáci v případě příznivého počasí
využívat areál celé školy. V době přestávky na oběd mohou žáci areál školy opustit.
11.Žák je plně zodpovědný za svůj majetek v prostorách školy. Doporučuje se nosit
pouze věci potřebné k výuce, cenné věci - jako např. zlaté šperky, větší finanční
částky, mobilní telefony apod. - do školy nenosit. V případě potřeby si mohou žáci
cenné věci uložit do trezoru v kanceláři školy. Svrchní šat a obuv žáci ukládají do
šatních skříněk. Škola nese zodpovědnost za svrchní šat a obuv uložené pouze
v uzamčené šatní skříňce. V hodinách tělesné výchovy svěřují žáci hodinky, prsteny
apod. do úschovy vyučujícímu tělesné výchovy. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně
třídnímu učiteli. Škola neodpovídá za ztráty v neuzamčených šatnách nebo za ztráty
cenných věcí, které nebyly uloženy v trezoru školy. Škodu neuhradí ani pojišťovna.
Sankce specifikovány v krizovém plánu školy.
12.Žáci dbají na pořádek ve třídách, neničí lavice ani jiná zařízení učeben svými
grafickými výtvory, nevylepují plakáty v budově školy apod. Ve škole se pohybují
pouze v přezůvkách, které nepoškozují ani neznečišťují podlahové krytiny. Žáci
udržují v okolí šatních skříněk pořádek tak, aby po skončení vyučování mohly
uklízečky tyto prostory bez problémů uklidit. Žák zodpovídá za svěřenou šatní
skříňku. Sankce specifikovány v krizovém plánu školy.
13.Za škodu na majetku školy, kterou způsobí žáci svévolně nebo z nedbalosti, bude
škola požadovat na zletilém žákovi nebo zákonném zástupci nezletilého žáka náhradu.
Sankce specifikovány v krizovém plánu školy.
14.Žáci jsou povinni hlásit každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování
ve třídě, na chodbě, v tělocvičně, na hřišti apod. pedagogickému dozoru, popř.
třídnímu učiteli.
15.V rámci ochrany zdraví není žákům povoleno sedat na radiátory ústředního topení a
opírat se o skleněné výplně, zejména v prostoru pavilonu centrálních funkcí.
16.Žákům není povoleno manipulovat s elektrickými zařízeními ve škole s výjimkou
běžného používání např. vypínačů, zásuvek apod.
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17.Při výuce v tělocvičnách, na hřištích a v odborných učebnách se žáci řídí provozním
řádem jednotlivých zařízení, se kterým jsou seznámeni na začátku školního roku, a
pokyny příslušného vyučujícího.
18.Z bezpečnostních a hygienických důvodů jsou žáci povinni v případě rozlití nápojů
na chodbě školy zajistit setření. Ze stejného důvodu není žákům povoleno lézt a
vstupovat na střechu školy. Odstranění míče ze střechy budovy školy zajistí správce
budov.
19.Při práci v učebnách výpočetní techniky ve volných hodinách dodržují žáci provozní
řád učebny a pokyny dozoru.
20.Při vyučování musí být mobilní telefony vypnuty a uloženy v taškách. Z
bezpečnostních důvodů není dovoleno používat ve školní elektrické síti adaptéry pro
mobilní telefony, netbooky a notebooky.
21.Do školy přicházejí žáci pouze vchodem z ulice Zahradní nebo vedlejším vchodem
z ulice Máchovy.
22.Stravování žáků ve školní jídelně se řídí rozpisem pořadí tříd v jídelně, který je
vyvěšen před jídelnou. Žáci vstupují do jídelny pouze v přezůvkách a se souhlasem
pedagogického dozoru. Žáci jsou povinni dodržovat vnitřní řád školní jídelny.
23.Pro vstup do školy a výdej obědů ve školní jídelně obdrží žák proti vratné záloze 100,Kč elektronický čip. Při ztrátě bude vydán elektronický čip nový. Při ukončení studia
je žák povinen čip vrátit.
24.Zletilí žáci, kteří přijíždějící do školy automobilem, parkují pouze mimo areál
gymnázia. Žáci přijíždějící na kolech a motocyklech mohou používat k parkování
přístřešku kolostavu. V areálu gymnázia je zakázáno jezdit na kolech i motocyklech.
25.Na nástěnky v budově školy mohou žáci umísťovat letáky, plakáty, nabídku učebnic
apod. pouze prostřednictvím sekretariátu školy.
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26.V jednotlivých patrech školy jsou umístěny kontejnery k separaci papíru, plastů a
jeden kontejner u školního bufetu pro netříděný odpad. Povinností žáků je třídit a
vhazovat odpad pouze do kontejnerů k tomu určených.
27.Žáci smí pro napájení svých elektronických zařízení (mobilní telefony, notebooky
apod.) používat zásuvky v budově školy pouze se souhlasem učitele a za jeho
asistence. Zároveň musí předložit doklad o způsobilosti daného zařízení z hlediska
bezpečnosti práce (doklad o koupi, který není starší než 2 roky, revizní zprávu
u starších přístrojů)
28.Žák je povinen ctít stav studentský a dobré jméno Gymnázia Strakonice svým
myšlením, slovy a skutky.
29.Žák je zodpovědný za své studijní výsledky a chování.

1.2.2.

Povinnosti zákonných zástupců nezletilých
žáků

1. Převzít nebo zajistit převzetí žáka (přebírající dospělá osoba musí mít písemné
pověření zákonného zástupce žáka) na vyzvání školy a přepravit ho do místa bydliště
na vlastní náklady a odpovědnost v následujících případech:
a) když se pro to zákonný zástupce sám rozhodne,
b) vyžaduje to zdravotní stav žáka,
c) při důvodném podezření na požití návykové látky (včetně alkoholu). Žák
podezřelý z požití návykové látky může být podroben orientační zkoušce,
případně bude věc předána k šetření Policii ČR.
d) chování žáka se přítomnému dohledu jeví nebezpečným pro ostatní osoby,
nebo je jinak v rozporu s dobrými mravy.
2. Zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka
ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti.
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1.3.

Práva a povinnosti pedagogického pracovníka

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo:
1. na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména
na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků,
nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu
s pedagogickým pracovníkem ve škole,
2. aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními
předpisy,
3. na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami
a cíli

vzdělávání

při

přímé

vyučovací,

výchovné,

speciálněpedagogické

a pedagogicko-psychologické činnosti,
4. volit a být voleni do školské rady,
5. na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.
Pedagogický pracovník je povinen:
1. vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
2. chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,
3. chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového
chování ve školách a školských zařízeních,
4. svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima
ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,
5. zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním
stavu dětí, žáků výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení
a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,
6. poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo
žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.
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1.4.

Ochrana osobnosti ve škole (učitel, žák):

1. Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před
zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky
poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského
pracoviště, s nimiž přišli do styku.
2. Právo žáků a zákonných zástupců žáků na přístup k osobním údajům, na opravu
a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se
řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů.
3. Zpracování osobních údajů žáků za účelem propagace školy (webové stránky,
propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných
zástupců žáka.
4. Žáci mají během vyučování vypnuté mobilní telefony, fotoaparáty a jinou
záznamovou techniku, která slouží k pořizování obrazových a zvukových
záznamů. Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, žák) bez jejich
svolení je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85). Narušování vyučovacího
procesu

mobilním

telefonem

(případně

jinou

technikou)

bude

hodnoceno

jako přestupek proti školnímu řádu.

1.5.

Odvolací systém

Pokud má zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák výhrady k působení některého zaměstnance
školy, odvolává se k řediteli školy. Má-li výhrady k působení ředitele školy, odvolává se
ke zřizovateli školy.

1.6.

Průběh středního vzdělávání

§ 39 školského zákona
(2) Na žádost zákonného zástupce žáka nebo po dohodě s ním převede ředitel střední školy
žáka, který plní povinnou školní docházku ve střední škole, do odpovídajícího ročníku
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spádové základní školy, popřípadě do jiné základní školy, kterou zvolil zákonný zástupce,
a to se souhlasem ředitele této školy.
§ 66 školského zákona
(1) Uchazeč se stává žákem střední školy prvním dnem školního roku, popřípadě dnem
uvedeným v rozhodnutí o přijetí (druhá část věty se týká jen přijetí přestupem).
(2) V průběhu středního vzdělávání se žákovi umožňuje přestup do jiné střední školy, změna
oboru vzdělání, přerušení vzdělávání, opakování ročníku a uznání předchozího vzdělání podle
§70 školského zákona, a to na základě písemné žádosti. Součástí žádosti zákonného zástupce
nezletilého žáka je souhlas žáka.
(3) Ředitel školy může žákovi povolit změnu oboru vzdělání. V rámci rozhodování o změně
oboru vzdělání může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah,
termín a kritéria jejího hodnocení.
(4) O přestupu žáka střední školy do jiné střední školy rozhoduje ředitel školy, do které se žák
hlásí. Žák přestává být žákem školy, z níž přestoupil, dnem předcházejícím dni přijetí na jinou
školu.
(5) Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku, přerušit vzdělávání,
a to na dobu nejvýše dvou 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.
(6) 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 devátého měsíce po porodu, nebo jestliže vyučování podle
lékařského posudku ohrožuje těhotenství žákyně.
(7) Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku, a který na konci druhého
pololetí
neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku po posouzení jeho
dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti. Žák, který plní povinnou
školní docházku, v těchto případech opakuje ročník vždy.
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§ 67 školského zákona
(2) Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost
zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Žáka se zdravotním postižením může také
uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých
předmětech hodnocen. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na
písemné doporučení registrujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře. Žák není z
předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen.
§ 68 školského zákona
(1) Žák, který splnil povinnou školní docházku, může zanechat vzdělávání na základě
písemného sdělení doručeného řediteli školy. Součástí sdělení nezletilého žáka je souhlas jeho
zákonného zástupce. Žák přestává být žákem střední školy dnem následujícím po dni doručení
tohoto sdělení řediteli školy, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání,
pokud jde o den pozdější.
(2) viz hlava 5, odst. 11
(3) Žák, který po splnění povinné školní docházky nepostoupil do vyššího ročníku, přestává
být žákem školy posledním dnem příslušného školního roku nebo po tomto dni dnem
následujícím po dni, kdy nevykonal opravnou zkoušku nebo neprospěl při hodnocení
v náhradním termínu, anebo dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí
o nepovolení opakování ročníku.

2. Přílohy

2.1.

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

2.2.

Provozní řád školy

2.3.

Vnitřní řád školní jídelny

2.4.

Provozní řády odborných učeben a školního hřiště
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3. Přechodná a závěrečná ustanovení
ŠŘ může být průběžně upravován s ohledem na vznik nových skutečností, které stávající řád
neřeší. Změny ŠŘ musí být schváleny školskou radou. O změnách musí být žáci, učitelé
a zaměstnanci školy i zákonní zástupci žáků neprodleně informováni a tyto změny musí být
zveřejněny.
V případě hygienické či jiné nutnosti může ředitel školy stanovit další povinnosti související
s výchovným a vzdělávacím procesem nebo s provozem školy (plnění zadaných úkolů,
pokyny vedoucí k zajištění kázně, pořádku, hygienických pravidel atd.)
Školní řád je platný od data zveřejnění, účinný od 1. 9. 2018
Školní řád byl projednán v pedagogické radě dne: 18. 6. 2018
a schválen školskou radou dne: 29. 8. 2018

29. 8. 2018
Mgr. Miroslav Hlava
ředitel školy
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