
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie 
a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 

 

 
Školní řád pro žáky Obchodní akademie  

při Vyšší odborné škole, Obchodní akademii  
a Středním odborném učilišti technickém Chotěboř, Na Valech 690 

 
1. Školní řád pro žáky Obchodní akademie vydává ředitel školy v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

2. Účelem tohoto školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro vyučování a pro plné využívání vyu-
čovací doby na škole tak, aby si žáci v průběhu studia mohli osvojit vědomosti, dovednosti  
a rozvíjet charakterové vlastnosti. 

3. Žák se dobrovolným rozhodnutím o studiu na OA v Chotěboři zavazuje řádně chodit do školy, osvo-
jit si znalosti stanovené učebními osnovami a plnit všechny povinnosti stanovené tímto školním 
řádem. 

V souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, zahrnuje školní řád (A–F) 

A. Práva žáků (popř. zákonných zástupců nezletilých žáků) 

Žáci mají právo:  
1. na vzdělávání podle školského zákona,  

2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,  

3. volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí, 

4. 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 stanovis-
ky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,  

5. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž 
jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, 

6. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského 
zákona. 

 
Podrobnosti k výkonu práv žáků a jejich zákonných zástupců (§ 30, odst. 1 a § 21 zákona č. 561/2004): 

Práva žáků: 
1. Žáci mají právo na vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-

kladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  

2. Žáci mají právo na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.  

3. Uchazeč se stává žákem školy prvním dnem školního roku, popřípadě dnem uvedeným  
v rozhodnutí o přijetí. 

4. 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, a to 
na základě písemné žádosti. Součástí žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka je souhlas žá-
ka (podrobnosti uvádí § 66 cit. zákona). 
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5. Zletilí žáci a rodiče nezletilých žáků mají právo volit a být voleni do školské rady, zřizované podle 
§ 167 cit. zákona. 

6. Žáci a jejich rodiče mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných zále-
žitostí jejich vzdělávání. Každý žák má právo zajímat se o náplň učebních osnov a plánů učiva a 
svoje dotazy přednést svému třídnímu učiteli. Každý žák má právo předložit své požadavky  
a návrhy na zlepšení práce ve své třídě třídnímu učiteli.  

7. Žáci a jejich rodiče mají právo na poradenskou pomoc školy (vedení školy, třídního učitele, vý-
chovného poradce, preventisty sociálně patologických jevů) v záležitostech vzdělávání podle 
školského zákona. 

8. Žáci mají právo:  

 zúčastňovat se akcí pořádaných školou,  

 žádat o vysvětlení a doplnění, pokud učební látce či příkazu nerozumí,  

 na vzdělání a rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností,  

 na svobodu myšlení, projevu a náboženství, za svoje názory nemůže být postihován,  

 na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, projevy šikany, rasismu, xenofo-
bie a netolerance vůči odlišnosti,  

 být chráněni před jakýmkoliv tělesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením  
a zanedbáváním,  

 na ochranu před všemi návykovými látkami, které ohrožují jejich duševní a tělesný vývoj. 

9. Zletilý i nezletilý žák, zákonný zástupce nezletilého žáka, rodiče zletilého žáka mají právo na in-
formace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka. 

10. Žáci jsou o výsledcích svých ústních zkoušek informováni neprodleně, o výsledcích písemných 
zkoušek a testů nejpozději do 14 dnů od jejich vypracování. 

11. Povinností třídního učitele je informovat rodiče o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka,  
o organizačních a dalších záležitostech týkající se vzdělávání žáků v případech, kdy to určuje škol-
ský zákon, prováděcí vyhlášky a školní řád; tato povinnost je splněna poskytnutím přístupového 
hesla do programu Bakaláři. 

12. V případě, že žák za uvedené čtvrtletí z jednoho či více předmětů neprospívá, a rodiče se třídních 
schůzek neúčastní, třídní učitel jim zprávu o prospěchu podá písemně; totéž platí  
i tehdy, jestliže se žák výrazně prospěchově zhorší proti předchozí klasifikaci. 

13. Žák a jeho rodiče mají právo nahlédnout do opravených písemných prací žáků; učitelé mají po-
vinnost odpovídat na dotazy rodičů o výsledcích vzdělávání žáků a prostřednictvím třídních učite-
lů upozornit rodiče na prospěchové problémy žáků. 

14. Vyučující tělesné výchovy a další organizátoři mimoškolních akcí jsou povinni ve spolupráci  
s třídním učitelem rodiče podrobně a prokazatelně informovat o organizaci těchto akcí. 

15. Žáci mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány, 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 vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat. 

16. Zletilý i nezletilý žák, zákonný zástupce nezletilého žáka, rodiče zletilého žáka mají právo se vyja-
dřovat k rozhodnutím, která se týkají podstatných záležitostí jejich vzdělávání; s těmito vyjádře-
ními se mohou obracet na učitele předmětů, třídní učitele, ředitelku a její zástupce. Jejich vyjád-
ření musí být věnována náležitá pozornost. 
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17. Žák má právo na odpočinek a oddechové činnosti odpovídající jeho věku; má právo se zapojit do 
zájmových aktivit organizovaných školou (zájmové kroužky), splňuje-li předpoklady stanovené  
v jednotlivých aktivitách zvláštními ustanoveními. 

18. Žák může využívat možnosti výpůjček materiálů ze školní knihovny, splňuje-li podmínky stanove-
né výpůjčním řádem. 

19. Tělocvičnu mají právo využívat žáci i v době mimo vyučování, pokud není v té době využita dlou-
hodobým pronájmem; přednost mají žáci školy. 

20. Žák má právo být uživatelem lokální počítačové sítě Obchodní akademie prostřednictvím počíta-
čů umístěných v učebnách. 

21. Žák může využívat zařízení ostatních právních subjektů při dodržení stanovených podmínek.  
Jedná se např. o kopírovací stroj, automaty na kávu a nápoje.  

22. Sociálně znevýhodnění žáci mají možnost požádat o zapůjčení učebnic pro daný školní rok; žá-
dost podává zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řediteli školy prostřednictvím vý-
chovného poradce.  

B. Povinnosti žáků 

Žáci jsou povinni: 
1. řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, 

2. dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli sezná-
meni, 

3. plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řá-
dem. 

Zletilí žáci jsou dále povinni: 
1. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

2. dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním 
řádem, 

3. oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh 
vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta, a změny v těchto údajích. 

Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni: 
1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy, 

2. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělává-
ní žáka, 

3. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závaž-
ných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

4. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním 
řádem, 

5. oznamovat škole a školskému zařízení údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo 
bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. 
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Podrobnosti k výkonu povinností žáků a jejich zákonných zástupců  
(§ 30 odst. 1 a § 22 školského zákona): 

1. Vyučováním se rozumí kromě vlastní výuky žáka dle rozvrhu hodin (včetně rozvrhu zastupování)  
i účast žáka na dalších akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy pořádaných ve 
škole i mimo školu v rámci vyučování, v souladu s § 17 vyhlášky MŠMT č.13/2005 Sb. Jedná se  
o třídní exkurze, odborné exkurze, návštěvy kulturních a jiných představení, žákovské soutěže 
(sportovní a jiné), sportovně turistické kurzy, lyžařské výcvikové kurzy, zahraniční zájezdy a další 
akce organizované školou či jinými institucemi v rámci vyučování. 

2. Povinností žáka je seznámit se s tímto školním řádem, dodržovat tento školní řád a další předpisy 
a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl prokazatelným způsobem seznámen. 
Povinnost žáka dodržovat školní řád se vztahuje zejména na dobu vyučování. Mimo vyučování, ve 
dnech vedlejších a hlavních prázdnin, se žák chová v souladu s obecnými zásadami morálky  
a přitom dbá o dobrou pověst školy. 

3. Povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin 
(10 minut před vyučováním) a aktivně se účastnit výuky všech povinných a nepovinných předmě-
tů, které si písemně zvolil.  

4. Žák musí plnit pokyny pedagogických pracovníků a jiných pověřených pracovníků, musí se chovat 
ukázněně, dodržovat zásady mezilidských vztahů. 

5. Ke slušnému chování žáků školy patří zdravení všech pedagogických pracovníků, správních za-
městnanců školy a všech dospělých návštěvníků školy. Vstoupí-li do třídy vyučující či jiná dospělá 
osoba, pozdraví ji žáci tím, že vstanou (píší-li písemnou práci, žáci nevstávají). 

6. Žák je povinen být ve škole vždy čistě a vhodně oblečen a upraven, 

7. Žák je povinen dbát o čistotu a pořádek ve všech místnostech školy a okolí školy. Odpad ukládá 
na určených místech, dodržuje daná pravidla pro třídění odpadu, 

8. Žák je odpovědný za čistotu a pořádek na svém místě v učebnách; v kmenové učebně dle zaseda-
cího pořádku, v jiné učebně na místě, na kterém se zdržoval, 

9. Žákům je zakázáno přinášet do školy a na akce organizované školou větší finanční obnosy, drahé 
šperky, drahou elektroniku, jiné cenné věci a věci, jež by mohly rozptylovat pozornost ostatních 
žáků. V případě ztráty těchto věcí nebude žákům poskytnuta náhrada, 

10. Žákům jsou přísně zakázány jakékoliv projevy šikany, rasismu, xenofobie a netolerance vůči od-
lišnosti, 

11. Žákům je zakázáno používat nelegální software. Žáci jsou povinni dodržovat autorská práva. Žáci 
se nesmějí dopouštět vědomého plagiátorství – tj. vydávání cizích prací za vlastní. Využívání ci-
zích textů je možné pouze s citací uvedeného zdroje,  

12. Žákům je zakázáno: 
a) kouřit v prostorách školy a při činnostech organizovaných školou, 
b) přinášet do školy, držet, distribuovat a zneužívat návykové látky, včetně alkoholu, psycho-

tropní látky a látky způsobilé nepříznivě ovlivňovat psychiku člověka a zdraví člověka (cigare-
ty), 

c) přinášet do školy nebo na činnosti organizované školou  

 věci nebezpečné pro život a zdraví 

 živá zvířata. 
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C. Výchovná opatření 

Pochvaly a jiná ocenění: 
1. Pochvalu uděluje ředitelka školy či třídní učitel. Pochvala je udělována v případě reprezentace  

a propagace školy, při charitativní činnosti atd. 

Kázeňská opatření: 
1. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy a další ká-

zeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka, tj. napomenutí třídního učitele, důtka 
třídního učitele a důtka ředitele školy. Tato opatření vycházejí z § 31 Školského zákona. 

2. Podmínečné vyloučení a vyloučení ze studia je správním rozhodnutím a řídí se správním řádem.  
O zahájení správního řízení rozhoduje ředitel školy. 

3. Napomenutí třídního učitele a důtku třídního učitele uděluje třídní učitel. 

4. O všech kázeňských opatřeních kromě napomenutí třídního učitele jsou zákonní zástupci žáka in-
formováni písemně. 

Pravidla pro udělování výchovných opatření: 
1. Napomenutí třídního učitele je žákovi udělováno za méně závažný přestupek proti školnímu řádu 

(pozdní příchody do vyučování, špatný přístup k plnění studijních povinností, nevhodné chování 
ke spolužákům, učitelům, pracovníkům školy, narušování vyučování aj.) 

2. Důtka třídního učitele je udělována za opakované méně závažné porušení školního řádu (pozdní 
omlouvání absence, špatný přístup k plnění povinností aj.). Návrh může třídnímu učiteli podat 
kterýkoli zaměstnanec. 

3. Důtka ředitele školy je udělována za opakované méně závažné přestupky proti školnímu řádu po 
předchozím udělení důtky třídního učitele, nebo při střední závažnosti porušení (často se opaku-
jící neomluvené absence, ojedinělý závažný přestupek aj).  

4. Snížený stupeň z chování je žákovi udělen za závažný přestupek proti školnímu řádu,  

5. Podmíněné vyloučení ze studia a vyloučení ze studia: 

 za závažné porušení povinností se považuje vždy hrubý slovní i fyzický útok vůči spolužákům 
nebo zaměstnancům. V tomto případě ředitel rozhodne vždy o vyloučení žáka ze školy.   

 ředitel rozhodne nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy se o činu dozvěděl, nejpozději do  
1 roku od doby, kdy se žák činu dopustil 

 výjimkou je případ klasifikovaný jako trestný čin 

 při podmíněném vyloučení stanoví ředitel zkušební lhůtu, nejdéle do 1 roku 

 při opakování činu dojde k vyloučení. 

      O výchovných opatřeních se provede zápis do osobní evidence žáka. 

D. Provoz a vnitřní režim školy 

 Docházka do školy: 
1. Povinností žáka je docházet do školy včas podle stanoveného rozvrhu hodin. 

2. Nemůže-li žák přijít do školy z důvodů předem známých, požádá o uvolnění z vyučování (zápisem 
do omluvného listu). 
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O uvolnění z vyučování rozhoduje: 

 na jednu vyučovací hodinu příslušný vyučující 

 na více hodin (popř. celý den) třídní učitel 

 na více dní ředitel školy - žádost podává žák (zákonný zástupce) prostřednictvím třídního učite-
le) s dostatečným předstihem 

 k žádosti se předem vyjádří třídní učitel, který přihlédne k počtu zameškaných hodin  
a prospěchu  

 žáci nebudou uvolňováni z výuky v době praxe.  

3. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu, je žák nebo zákonný zástupce 
nezletilého žáka povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do  
3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti. Nesplnění této povinnosti je považováno za 
vážné porušení školního řádu. 

4. Při příchodu do vyučování je žák povinen neprodleně předložit třídnímu učiteli omluvný list, 
popř. lékařské potvrzení, v němž je důvod nepřítomnosti.  

5. Nepřítomnost žáka při vyučování lze omluvit jen pro závažné důvody, např. pro nemoc žáka, mi-
mořádné rodinné důvody, dopravní důvody.  

6. Každé tři (ne)omluvené pozdní příchody do vyučování (do 15 minut) jsou hodnoceny jako jedna 
(ne)omluvená hodina. 

7. Pozdní příchod do hodiny delší než 15 minut je hodnocen jako 1 celá zameškaná hodina. 

8. Jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není 
omluvena, vyzve ředitel písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby 
neprodleně doložil důvody nepřítomnosti, zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako 
by vzdělávání zanechal. Jestliže do 10 dnů od doručení výzvy žák do školy nenastoupí, nebo 
nedoloží důvod nepřítomnosti, posuzuje se, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této 
lhůty. Tímto dnem přestává být žákem školy. (§ 68, odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., školský zá-
kon) 

9. Nelze-li žáka na konci pololetí hodnotit (z důvodu velké absence, nedostatku známek potřeb-
ných pro klasifikaci, neúčasti pří písemných pracích daných osnovami apod.), určí ředitel školy 
pro jeho hodnocení náhradní termín (v souladu s § 69, odst. (5) a (6) zákona č. 561/2004 Sb., 
školský zákon). 

10. Pro hodnocení předmětu praxe je nutné absolvovat 100 % z celkové délky praxe. 

11. Klasifikace žáka může být řádně ukončena, pokud absence žáka nepřesáhne 100 hodin celkově  
a 25 % v jednotlivých předmětech. Pokud absence přesáhne tyto limity, bude žák přezkoušen 
v náhradním termínu, a to v 1. pololetí do 15. ledna, ve 2. pololetí do 15. června. 

12. V případě zranění nebo úrazu ve škole a při akcích pořádaných školou, musí být tato skutečnost 
okamžitě nahlášena vyučujícímu nebo v kanceláři školy. 

13. Onemocní-li žák nebo některá z osob, s nimiž bydlí, přenosnou nemocí, oznámí to žák,  
u nezletilého žáka zákonný zástupce, ihned a písemně řediteli školy. Takový žák se může zúčast-
nit vyučování jen se souhlasem příslušného ošetřujícího lékaře. 

14. Žáci 4. ročníku, kteří ukončují vzdělávání v obchodní akademii, budou v období mezi oběma 
částmi maturitní zkoušky pokračovat ve studijním volnu. Žákem školy přestávají být dnem násle-
dujícím po vydání maturitního vysvědčení. 
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Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 

Žáci dodržují tyto zásady: 
1. Řídit se pokyny pedagogických i provozních pracovníků školy. 

2. Chránit své zdraví i zdraví jiných, dbát o čistotu a pořádek. 

3. Dodržovat zásady bezpečnosti, protipožární prevence a dopravní kázně při všech školních akcích. 

4. Na všech akcích organizovaných školou řídit se pokyny pedagogického pracovníka, popřípadě jiné 
osoby pověřené dozorem a bez jeho souhlasu se nevzdalovat od ostatních žáků nebo z určeného 
místa. 

5. Ve školní jídelně se chovat ukázněně a dodržovat stanovený rozvrh vydávání jídel. Dodržovat hy-
gienická opatření, společenská pravidla stolování a zejména dbát pokynů pedagogického dozoru. 

Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství 
nebo násilí 

Vedení školy společně s výchovnými poradci pravidelně monitoruje situaci ve škole, v případě zjištění 
výše uvedených jevů jsou problémy řešeny ve spolupráci s třídními učiteli, se žáky a jejich zákonnými 
zástupci.  

Provoz školy 

Žáci dodržují tyto zásady: 
1. Být ve škole vhodně, čistě a bez výstředností upraven a oblečen, při slavnostních příležitostech 

užívat společenský oděv. 

2. Šetřit školní zařízení, chránit je před poškozením. Žák, popřípadě jeho zákonný zástupce, je podle 
ustanovení občanského zákoníku povinen nahradit škody způsobené hrubou nedbalostí nebo 
úmyslem na inventáři a zařízení školy. 

3. V budově školy se pohybovat pouze v přezůvkách. 

4. Při začátku vyučování být na svém místě v učebně, během vyučování opustit učebnu pouze se 
souhlasem vyučujícího.  

5. Žák nesmí svévolně opouštět budovu v době dopoledního i odpoledního vyučování. 

6. Přinášet si do vyučování učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů vyučujících, po 
skončení vyučování si je odnášet domů. 

7. Udržovat své místo v učebně v čistotě a pořádku, po skončení vyučování zvednout židli na lavici. 

8. Řádně plnit povinnosti služby v termínu stanoveném třídním učitelem. 

9. Během vyučování a akcí pořádaných školou vypnout mobilní telefony. 

10. Zadané úkoly, seminární práce, odborné práce, maturitní práce atd. je žák povinen odevzdávat 
v termínu stanoveném vyučujícím. 

11. Odcházejí-li žáci z učebny, ve které ten den končí výuka, jsou povinni před odchodem ze třídy 
uzavřít okna, uklidit své věci, smazat tabuli, zhasnout světla, obrátit židle na stolky a vyklidit od-
padky v lavici a jejím okolí. Provedení kontroluje vyučující této vyučovací hodiny. 
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12. Na každý týden určuje třídní učitel žákovskou službu. Mezi povinnosti této služby patří: 

 příprava pomůcek dle pokynů vyučujícího,  

 hlášení nepřítomnosti vyučujícího po 10 min. po zvonění zástupkyni ředitele 

 hlášení nepřítomných žáků na začátku vyučovací hodiny,  

 příprava tabule před vyučováním, mazání tabule (průběžné a na konci vyučovací hodiny), kon-
trola, je-li ve třídě stěrka na mazání tabule, chybějící si vyžádá v kanceláři,  

 bezodkladné hlášení třídnímu učiteli závady na zařízení a poškození zařízení učebny,  

 při stěhování třídy přenáší třídní knihu,  

 po skončení vyučování zavře okna, zajistí zvednutí židlí, zkontroluje uzavření vodovodního ko-
houtku a zhasne světlo,  

 částečné zhasínání světel o přestávkách, zhasínání při odchodu do jiné učebny 

 služba odchází z učebny vždy poslední.  

13. Během vyučovací hodiny může žák používat pouze pomůcky určené vyučujícím a nesmí provádět 
jakékoliv další činnosti nesouvisející s výukou. 

14. Pro ukládání vnesených věcí (§ 433 odst. 2 občanského zákoníku) je místem určeným šatní skříň-
ka, která je každému žáku přidělena. Tato skříňka je určena pro úschovu běžných věcí (ošacení, 
mobilní telefony, učebnice, sešity a jiné výukové pomůcky) s výjimkou cenných věcí Za zamykání 
své šatní skříňky je odpovědný žák. 

15. Žákům doporučujeme nenosit do školy bez závažného důvodu větší peněžní částky nebo cennější 
věci a zejména je nenechávat volně v šatně nebo v prázdné učebně. V případě závažného důvodu 
je možno si peněžní částku krátkodobě uložit v kanceláři školy. 

Povinnosti žáků v souvislosti se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a zacházením  
s majetkem školy a s cizím majetkem: 

1. Při veškeré činnosti dbát na bezpečnost vlastní i ostatních, znát a dodržovat pravidla bezpečnosti 
a ochrany zdraví, řády odborných učeben, požární a poplachové směrnice a znát plán evakuace 
budovy.  

2. Ohlásit vyučujícímu nebo na sekretariátě školy každý úraz, který žák utrpěl při školní činnosti.  

3. Chránit majetek školy a v případě prokázaného úmyslného nebo nedbalostního poškození nebo 
ztráty se podílet na úhradě škody.  

4. Udržovat pořádek a čistotu. Po skončení vyučování uklidit své místo ve třídě, židli zvednout na la-
vici nebo zasunout do lavice.  

5. Žákům je zakázáno sedat na okenní parapety, vyklánět se z otevřených oken. Žákům je dovoleno 
manipulovat s okny a s žaluziemi jen pod dohledem učitele. 

6. Žákům je zakázáno manipulovat s termostatickými hlavicemi radiátorů. 

7. Žákům není povoleno pořizovat foto, video ani magnetofonové záznamy bez předchozího sou-
hlasu ředitele školy, ve vyučovacích hodinách bez souhlasu příslušného vyučujícího. 

8. Žák nesmí bez svolení učitele manipulovat s technickým zařízením učeben (ovládací pulty, televi-
zory, počítače, dataprojektory, zesilovače ap.). 

9. Žákům je zakázáno manipulovat s jakýmikoliv elektrickými spotřebiči, vypínači v rozvaděčích, jis-
tiči, elektrickým vedením apod. bez dozoru učitele. 
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10. Žákům je zakázáno manipulovat s hasicími přístroji a hydranty s výjimkou nezbytného zásahu při 
požáru. 

11. Vznikne-li podezření, že žák užil omamnou látku (včetně alkoholu), oznámí učitel toto podezření 
neprodleně řediteli školy. Zletilý žák bude vyzván k tomu, aby se podrobil laboratornímu vyšetře-
ní a u podezření z požití alkoholu k orientační dechové zkoušce. U nezletilého žáka ředitel školy 
neprodleně vyzve zákonného zástupce k tomu, aby se žák podrobil laboratornímu vyšetření, a u 
podezření z požití alkoholu k orientační dechové zkoušce. Zprávu o laboratorním vyšetření předa-
jí zákonní zástupci řediteli školy. Odmítne-li zletilý žák, u nezletilého žáka jeho zákonný zástupce, 
požadované podrobení se laboratornímu vyšetření případně dechové zkoušce, může být pode-
zření z užití omamné látky považováno za důvodné. Přitom budou brány v úvahu  
i další vyšetřené okolnosti. Dechové zkoušce je žák povinen se podrobit. 

12. V případech, že žák prokázaným způsobem užil omamnou látku (včetně alkoholu), bude žákovi 
uděleno výchovné opatření zpravidla formou důtky ředitele školy. V případě opakovaného užití 
omamné látky (včetně alkoholu) bude žákovi uděleno zpravidla kázeňské opatření podmíněné 
vyloučení ze školy. 

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

1. Všichni zaměstnanci školy, zletilí i nezletilí žáci jsou povinni dbát o svoji bezpečnost a napomáhat 
k zajištění bezpečnosti ostatních.  

2. Škola vykonává nad nezletilými žáky dohled. Tento dohled zajišťují pedagogičtí pracovníci formou 
pedagogického dozoru (dále jen dozor). Dozor začíná 15 minut před začátkem dopoledního vyu-
čování a končí odchodem žáků ze školy po skončení vyučování. Dozor se vykonává i na akcích po-
řádaných školou.  

3. Škola nekoná nad žáky dozor, pokud se ve škole zdržují dříve než 15 minut před začátkem vyučo-
vání, po skončení vyučování a v době rozvrhového volna (např. při pozdějším začátku výuky a při 
odpadlých hodinách).  

4. Při akcích konaných mimo školu, kdy místem pro shromáždění žáků není škola, počíná dozor 
15 minut před dobou shromáždění na určeném místě. Po skončení akce dozor končí na předem 
určeném místě. O těchto akcích jsou zákonní zástupci informováni předem. Za informování zá-
konných zástupců je zodpovědný učitel, který akci organizuje (třídní učitel, vedoucí sportovního 
nebo lyžařského kurzu, učitel pořádající exkurzi atp.).  

5. Při akcích konaných mimo školu, kdy jsou jejich účastníci ubytováni v objektech cizích organizací, 
jsou žáci povinni dodržovat bezpečnostní a protipožární pokyny platné v těchto objektech. Žáci 
dodržují stanovený režim dne a pokyny vydané pro dobu nočního klidu. Za seznámení žáků  
s těmito pokyny a za kontrolu jejich dodržování odpovídá vedoucí akce nebo jím určený pedago-
gický pracovník. Vedoucí akce rozhodne o způsobu provádění dohledu v době nočního klidu.  

6. V učebnách výpočetní techniky a v tělocvičně dodržují žáci provozní řád příslušného pracoviště. 
Vyučující daného předmětu jsou povinni seznámit s ním žáky při první vyučovací hodině školního 
roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel zá-
znam do třídní knihy a do evidence o provedení školení. Poskytování první pomoci (návod, důle-
žitá telefonní čísla, rozmístění lékárniček, zodpovědné osoby atp.) je upraveno  
v Traumatologickém plánu.  
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Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí:  

1. Všichni zaměstnanci školy i žáci jsou povinni zdržet se jakýchkoliv patologických projevů ve svém 
chování, předcházet mu a v případě jeho zjištění u jiných osob jsou povinni na něj upozornit ve-
dení školy. Lze to učinit i anonymně.  

2. Žáci se v případě pocitu ohrožení či skutečného ohrožení mohou obrátit na třídního učitele, vý-
chovnou poradkyni, ředitelku školy, případně použít linku bezpečí.  

Šikanování: 

1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného 
žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedince nebo skupinou 
vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnu-
je jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak  
i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuální-
ho obtěžování až zneužívání. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a 
ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany 
spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševním a 
tělesném zdraví.  

2. Všichni zaměstnanci školy, všichni žáci a jejich zákonní zástupci mají povinnost předcházet všem 
náznakům agresivity a všem způsobům šikanování mezi žáky a svěřenci. Šikanování nesmí být  
v jakékoli formě akceptováno.  

3. Stane-li se žák obětí šikany, měl by se svěřit rodičům, pedagogickému pracovníkovi, kterému dů-
věřuje, nebo lze zdarma použít Linku bezpečí, telefon 800 155 555.  

4. Pokud se rodiče setkají s příznaky šikanování, měli by se poradit s třídním učitelem, školním me-
todikem prevence, ředitelem školy, popř. s psychologem nebo jiným specialistou.  

5. Pedagog musí šikanování mezi žáky neprodleně řešit a každé jeho oběti poskytnout okamžitou 
pomoc.  

6. Při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu přestupku nebo trestného činu, je ředi-
tel školy povinen oznámit tuto skutečnost Policii ČR.  

7. Škola je povinna bez zbytečného odkladu oznámit orgánu sociálně právní ochrany skutečnosti, 
které ohrožují žáka, nebo že žák spáchal trestný čin, popř. opakovaně páchá přestupky.  

Všichni pedagogičtí pracovníci a žáci školy jsou povinni:  

1. věnovat zvýšenou pozornost vytváření příznivého klimatu školy i jednotlivých tříd podporujícího 
vzájemný respekt a partnerské vztahy mezi učitelem a žákem, týmovou spolupráci, sebeúctu, 
komunikační dovednosti, ale také pocit bezpečí a spoluprožívání;  

2. komunikovat mezi sebou na bázi vzájemného porozumění, tolerance a otevřeného jednání;  

3. chápat a oceňovat rozdílnost jednotlivců a vážit si každého člověka, každé minority, každé kultu-
ry;  

4. nenechat bez povšimnutí žádný projev ani náznak intolerance, xenofobie nebo rasismu. Pedago-
gičtí pracovníci jsou povinni okamžitě přijímat vhodná konkrétní pedagogická opatření.  
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E. Zvláštní pravidla při některých činnostech: 

1. Při výuce tělesné výchovy, koupání, plaveckém a lyžařském výcviku, sportovních a turistických 
akcích klade škola zvýšený důraz na dodržování bezpečnostních předpisů, pokynů a zásad úrazo-
vé prevence pedagogickými pracovníky i žáky. Pedagogický dozor důsledně vyžaduje ukázněné 
chování žáků. 

2. Při sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšená možnost ohrožení zdraví, odkládají žáci na ur-
čená místa ozdobné předměty a jiné předměty, jako náramky, náušnice, náhrdelníky, prsteny aj. 
Řídí se při tom pokyny vyučujícího, který nedovolí, aby se žák bez odložení uvedených předmětů 
účastnil příslušné činnosti. 

3. Žáci používají cvičební úbor a obuv podle druhu vykonávané činnosti a podle pokynů učitele, kte-
rý dodržování tohoto požadavku kontroluje. 

Nedílnou součástí tohoto školního řádu je vnitřní klasifikační řád 
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