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 ŠKOLNÍ ŘÁD 

AKADEMIE - VOŠ, GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ 

ŠKOLY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 
 

 

Článek 1: Účel školního řádu 

 

1. Účelem tohoto školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro vyučování a pro 

plné využívání vyučovací doby tak, aby si žáci nebo studenti v průběhu vzdělávání 

mohli osvojit vědomosti a morální vlastnosti nezbytné pro budoucí studium i profesní 

kariéru. 

2. Žáci nebo studenti se dobrovolným rozhodnutím ke studiu v této škole zavazují: 

a. osvojovat si znalosti a dovednosti stanovené ŠVP zvoleného oboru, 

b. dodržovat všechny body stanovené tímto školním řádem, které se jich týkají. 

   

Článek 2: Práva žáka 

 

1. Žák nebo student má právo účastnit se teoretického i praktického vyučování podle 

rozvrhu příslušného oboru a ročníku a být informován o případných změnách v obsahu 

a organizaci studia. 

2. Žák nebo student má právo na rovný přístup ke vzdělávání a nesmí být 

diskriminován  z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, 

národnosti, etnického či sociálního původu, majetku či zdravotního stavu. 

3. Žák nebo student má právo být seznámen s učebním plánem, formami výuky, cíli 

výuky, s řády školy a jejich případnými změnami. 

4. Žák nebo student má právo být na počátku studia poučen o požadavcích a způsobu 

klasifikace v každém předmětu. 

5. Žák nebo student má právo být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělání 

a vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, která se týkají podstatných záležitostí jeho 

vzdělávání. 

6. Žák nebo student má právo sdělovat své názory, obhajovat své skutky a diskutovat o 

nich, a to způsobem, který je v souladu s pravidly slušného chování. 

7. Žák nebo student může vyjádřit svou obavu z chování jiných žáků a upozorňovat na 

problémy ve škole a výuce. 

8. Žák nebo student může volit a být volen do školské rady, je-li zletilý; dále má právo 

zakládat v rámci samosprávy orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich a 

obracet se jejich prostřednictvím na pedagogické pracovníky. 

9. Žák nebo student má právo využívat stanovené konzultační hodiny pedagogických 

pracovníků k doplnění a zvládnutí učiva. 

10. Žák nebo student má právo podílet se na výzdobě třídy a školy ve spolupráci 

s pracovníky školy. 
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11. Žák nebo student může využívat školní prostory, především školní klub, knihovnu a 

učebnu výpočetní techniky, ke svému vzdělání a zájmové činnosti organizované 

školou, zároveň však musí respektovat provozní řády těchto prostor. 

12. Žák nebo student má právo stravovat se ve školní jídelně v čase stanoveném 

rozvrhem vyučování. 

13. Žák, který splnil povinnou školní docházku, může zanechat vzdělávání na základě 

písemného sdělení, které doručí řediteli školy. U nezletilého žáka musí být součástí 

sdělení také souhlas zákonného zástupce. Žák přestává být žákem školy dnem 

následujícím po dni doručení, případně dnem uvedeným ve sdělení o zanechání 

vzdělání, pokud jde o den pozdější. 

 

 

Článek 3: Povinnosti žáka 

 

1. Žák nebo student dochází do školy pravidelně podle stanoveného rozvrhu hodin a 

zúčastňuje se výuky všech povinných předmětů i volitelných předmětů, které si 

vybral. Vyučování začíná v 7.45 hodin, výjimečně dříve, tj. v 7.00 hodin. Do školy 

přichází žák nebo student včas tak, aby v učebně byl nejpozději 5 minut před 

začátkem vyučování, a to na dopolední i odpolední výuku. 

2. Žák nebo student nesmí opustit školní budovu v průběhu prvním dvou přestávek  

v dopoledním vyučování, tedy v době 8.30 – 8.40 hod. a v době 9.25 – 9.35 hodin; 

výjimkou jsou případy, kdy žák nebo student odchází z důvodů rodinných, 

zdravotních či jiných, a to s vědomím a souhlasem třídního učitele, případně jiného 

pedagogického pracovníka školy. 

3. Žák nebo student je povinen dokládat neprodleně důvody své nepřítomnosti 

v souladu s ustanoveními článku  4 tohoto řádu. 

4. Dojíždějící žák nebo student má právo požádat o povolení pozdních příchodů či 

dřívějších odjezdů z důvodů nevyhovujícího dopravního spojení. Žádost podává vždy 

nejpozději do 30. září každého školního roku. V průběhu roku lze žádat o výjimku jen 

ve zdůvodněných případech (změna jízdních řádů, změna bydliště). 

5. Žák nebo student chodí do školy řádně oblečen a upraven. V šatně se ihned po 

příchodu přezuje a odloží svrchní oblečení do vyhrazené uzamykatelné skříňky. 

Přezůvky nelze zaměnit s venkovním obutím; do třídy je přípustná pouze obuv domácí 

se světlou podrážkou (pantofle). Žák nebo student je na požádání pedagogického 

pracovníka povinen doložit, že kromě přezůvek do třídy má v šatně venkovní obuv. 

V případě ztráty oblečení nemá žák ani student nárok na úhradu škody, kromě 

prokazatelného vykradení jeho skříňky. 

6. Žák nebo student je povinen sledovat na vývěskách školy nebo na školních webových 

stránkách veškeré změny v organizaci výuky včetně změn v rozvrhu a tyto změny 

plně respektovat při své přípravě i při práci ve škole. 

7. V průběhu výuky se žák nebo student řídí pokyny učitele, sleduje jeho výklad, 

zapojuje se do práce třídy, píše si poznámky; nevyrušuje žádným způsobem (není 

dovoleno svačit, bavit se se spolužáky). 

8. Na hodiny tělesné výchovy, na laboratorní cvičení a na pracoviště pro odborné a 

výtvarné předměty nosí žák nebo student požadovaný úbor podle pokynů 

pedagogického pracovníka, dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při 
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práci a používá předepsané ochranné pomůcky. Plně také respektuje provozní řád 

každého specializovaného pracoviště. 

9. Žák nebo student je povinen hlásit každý úraz, který se mu stane nebo jehož je 

svědkem, a to ve výuce příslušnému vyučujícímu, během přestávek (včetně pauzy na 

oběd) pracovníkovi školy, který koná dozor nebo který je nejblíž místu úrazu. 

Dotyčný pracovník pak zajistí sepsání zápisu o úrazu. 

10. Žák nebo student při výuce dodržuje zasedací pořádek stanovený třídním učitelem 

nebo vyučujícím příslušného předmětu. 

11. Žák nebo student nosí do výuky učebnice a další pomůcky podle pokynů vyučujícího. 

Dodržuje zákaz odkládání cenných věcí a peněz mimo uzamykatelnou skříňku.  Pokud 

má s sebou mobilní telefon, musí  po dobu výuky vypnout jeho signalizaci. Žákům 

nebo studentům je zakázáno používat ve vyučování přehrávače MP3 a jinou techniku 

využívající k poslechu sluchátka. 

12. Při výuce i během přestávek se žák nebo student chová slušně ke všem, s nimiž se 

v areálu školy, ateliérů či dílen potkává. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické 

útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení se vždy 

považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto řádem i 

školským zákonem a mohou být exemplárně trestány, v krajním případě až okamžitým 

vyloučením ze školy. 

13. Pokud se žák nebo student stravuje ve školní jídelně, je povinen chovat se v souladu 

s provozním řádem i s pravidly slušného chování. Nesmí být hlučný, nesmí předbíhat 

spolužáky a nesmí svých chováním ohrozit bezpečnost či zdraví ostatních strávníků. 

14. Při výuce mimo školu a při všech dalších mimoškolních akcích je žák nebo student 

povinen dodržovat pokyny pedagogických pracovníků, respektovat pravidla 

bezpečnosti a chovat se tak, aby svým jednáním nepoškodil dobré jméno školy či 

neohrozil bezpečnost a zdraví své či ostatních účastníků akce. 

15. V každé třídě je stanovena dvoučlenná žákovská třídní služba. K jejím povinnostem 

patří: 

a. vyhledat učitele, pokud se nedostaví do hodiny do 10 minut po zvonění, 

případně nahlásit jeho nepřítomnost zástupci ředitele nebo vedoucímu 

učiteli součásti školy, 

b. dbát na pořádek v učebně o přestávkách i během výuky, 

c. utírat tabuli, přinášet a odnášet pomůcky podle pokynů vyučujících, 

d. během vyučování pečovat o třídní knihu (přenášet do jiných učeben podle 

rozvrhu, předávat vyučujícím), 

e. na začátku hodiny ohlásit vyučujícímu nepřítomné žáky, 

f. nahlásit neprodleně třídnímu učiteli zjištěné závady na zařízení třídy či 

poškození, k nimž došlo během výuky či přestávek, 

g. po poslední vyučovací hodině zkontrolovat uzavření oken (popř. balkónových 

dveří), dohlédnout na pořádek a zhasnout světla. 

16. Další povinnosti služby nebo členů třídní samosprávy určuje třídní učitel. 

17. Zletilý žák nebo student je povinen:  
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a. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo 

jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

b. informovat školu o tom, že u něho došlo k výskytu vší (v tomto případě je sám 

povinen zbavit se vší a do školy nastoupit až po jejich likvidaci; pokud by 

odmítl se školou spolupracovat, má ředitel právo žáka nebo studenta dočasně 

vyloučit z výuky, a to až do vyřešení problému), 

c. oznamovat škole údaje nutné k vedení školní matriky a další údaje, které 

jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka nebo studenta, a 

změny v těchto údajích. 

18. Žák nebo student je povinen udržovat pořádek v celém areálu školy. Nesmí ničit 

zařízení, poškozovat vybavení školy, znečišťovat prostranství kolem školních budov.  

V prostoru školní zahrady se musí chovat mimořádně ohleduplně, aby neponičil 

rostliny a stromy. Nesmí znečišťovat a poškozovat vodní plochy zahrady.  

Pokud způsobí škodu, musí o tom informovat třídního učitele. V případě záměrně 

způsobené škody bude zletilý žák nebo student či zástupce nezletilého žáka povinen 

škodu uhradit v plné výši. 

 

 

Článek 4: Práva a povinnosti rodičů či jiných zákonných zástupců nezletilého žáka a 

osob majících vyživovací povinnost vůči žákům zletilým (dále jen „zákonný zástupce“) 

1. Zákonný zástupce má právo: 

a. být informován o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka, 

b. být seznámen s učebním plánem, formami výuky, cíli výuky, s řády školy 

a jejich případnými změnami, 

c. na vyjádření vlastního názoru ve věcech, které se žáka týkají, a to 

přiměřenou formou, 

d. aktivně se podílet na zkvalitňování pedagogického procesu vznášením 

konstruktivních návrhů. 

2. Zákonný zástupce je povinen: 

a. zajistit, aby žák řádně docházel do školy, 

b. na vyzvání třídního učitele nebo ředitele školy se osobně účastnit projednání 

závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, 

c. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo 

jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání žáka, 

d. informovat školu o výskytu vší u žáka (je povinností zákonného zástupce, 

nikoliv učitelů a školy zbavit dítě vší; žák do školy nastoupí až s lékařským 

potvrzením pediatra, že vši už nemá; pokud by zákonný zástupce odmítl se 

školou spolupracovat, může jej ředitel vyzvat k projednání otázek týkajících se 

dalšího pobytu žáka ve školském zařízení a takové výzvě je zákonný zástupce 

povinen vyhovět; pokud zákonný zástupce posílá do školy neodvšiveného žáka 

opakovaně, má škola právo upozornit na tuto skutečnost příslušný orgán 

sociální péče), 
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e. oznamovat škole údaje nutné k vedení školní matriky a další údaje, které 

jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto 

údajích. 

 

 

 

Článek 5: Absence a její omlouvání, uvolňování z výuky 

 

1. Absence žáka nebo studenta: 

a. Žák nebo student má nárok žádat, aby byl omluven z výuky, v těchto 

případech: 

- zdravotní důvody (nemoc, vyšetření u specialisty, hospitalizace, léčebný 

pobyt), 

- úřední jednání doložené pozvánkou a následným potvrzením účasti, 

- účast na pohřbu blízké osoby (osobou blízkou se rozumí rodič, sourozenec, 

partner, vlastní potomek), 

- účast na svatbě (vlastní svatba, funkce svědka na svatbě jiné osoby), 

- stěhování (maximálně 1 den), 

- událost předem neočekávaná mající charakter katastrofy (požár bytu, havárie, 

povodeň apod.). 

b. Žák nebo student může požádat o uvolnění i z jiných důvodů (rodinná oslava 

či jiná akce, zájezd, dovolená apod.), žádost však musí podat předem, a to 

v písemné podobě. O uvolnění žáka nebo studenta rozhoduje škola 

(podrobněji viz bod c) s přihlédnutím k jeho dosavadnímu prospěchu a 

chování. Pokud žák nebo student zameškal víc než 20 % z dosud odučených 

hodin nebo jeho chování a studijní výsledky nejsou dobré, může být jeho 

žádost odmítnuta. 

c. Na jednu vyučovací hodinu omlouvá vyučující dané hodiny, na den uvolňuje 

třídní učitel, na dva a více dnů uvolňuje pouze ředitel školy na základě 

oficiální písemné žádosti. 

d. Absenci z důvodů zaspání lze tolerovat nejvýš třikrát za pololetí; čtvrtá a 

každá další absence v témže pololetí se hodnotí jako porušení školního řádu a 

bude postihována kázeňským trestem. Jeho výši stanoví na návrh třídního 

učitele pololetní pedagogická rada, a to s ohledem na celkové chování žáka 

nebo studenta. 

e. Absence do 20 minut od počátku hodiny se nezapočítává do zameškaných 

hodin. Absence, která překročí 20 minut, se započítává do zameškaných 

hodin již jako celá hodina. 

f. Odchod ze školy v průběhu vyučování musí žák nebo student nahlásit 

třídnímu učiteli, případně jinému vyučujícímu, nemůže-li třídního učitele 

zastihnout. Pokud je důvodem k odchodu zdravotní indispozice, musí 

vyučující rozhodnout (s ohledem na věk a potíže žáka nebo studenta) o 

případném doprovodu.  

Opustí-li žák nebo student školu, aniž by informoval někoho z pedagogických 

pracovníků, je jeho odchod hodnocen jako nedovolené opuštění výuky. 

Absence je pak hodnocena jako neomluvená, a to i v případě, že by žák nebo 

student následně nějakou omluvenku donesl. 
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g. Jestliže se žák nebo student neúčastní výuky po dobu nejméně 5 

vyučovacích dnů a jeho účast není omluvena telefonicky ani písemně, vyzve 

ředitel školy písemně žáka nebo student, případně zákonného zástupce 

nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody nepřítomnosti; zároveň 

upozorní, že jinak bude žák nebo student posuzován, jako by vzdělání 

zanechal. Žák nebo student, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy 

nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělání 

zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem nebo 

studentiem školy. 

2. Omlouvání z výuky: 

a. Při předem známé nepřítomnosti žádá zletilý žák nebo student či zákonný 

zástupce nezletilého žáka písemně o uvolnění z výuky.  

b. Nemůže-li se žák nebo student zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl 

předvídat, je povinen doložit důvody nepřítomnosti ihned po návratu do výuky, 

nejpozději  však do tří kalendářních dnů. 

c. Doložením důvodu nepřítomnosti se rozumí: 

- písemná omluva zapsaná ve studijním průkazu (žákovské knížce) zákonným   

zástupcem žáka; v případě zletilých žáků  si omluvu může napsat sám žák, 

pokud škola obdrží písemný souhlas osoby, která má vůči žákovi vyživovací 

povinnost; zletilý žák nebo student, vůči němuž už nikdo nemá vyživovací 

povinnost, se omlouvá sám; 

- písemná omluva napsaná vychovatelem v případě žáků nebo studentů 

ubytovaných na DM (tato omluva může mít též podobu e-mailové zprávy); 

- doklad o návštěvě lékaře, případně doklad o hospitalizaci; 

- potvrzení o úředním jednání či návštěvě úřadu s razítkem dané instituce. 

d. Omlouvání ze zdravotních důvodů se dále upravuje takto: 

- zletilý žák nebo student si může zdravotními důvody (jako jsou nevolnosti či 

bolest) omluvit nanejvýš 3 dny v měsíci, přitom ale nejvýš dva dny jdoucí za 

sebou; čtvrtý a další den již musí být podloženy potvrzením lékaře. 

- zákonný zástupce nezletilého žáka může zdravotními důvody (jako jsou 

nevolnosti či bolest) omluvit nanejvýš 5 dnů v měsíci; šestý a další den již 

musí být podloženy potvrzením lékaře. 

3. Žák nebo student se objednává u lékaře či si sjednává úřední jednání na dobu mimo 

vyučování, je-li to možné. 

4. Onemocní-li žák nebo student či některá z osob, s nimž bydlí nebo je v trvalém styku, 

přenosnou chorobou, oznámí to ihned třídnímu učiteli nebo řediteli školy. Takový 

žák nebo student se může účastnit vyučování jen se souhlasem ošetřujícího lékaře. 

5. V případě těhotenství je žákyně nebo studentka povinna ohlásit tuto skutečnost ihned 

třídnímu učiteli nebo řediteli školy. Další postup se řeší příslušnými vyhláškami 

s přihlédnutím k oboru, který žákyně nebo studentka studuje. 

6. Pokud žák nebo student reprezentuje školu, je uvolňován ředitelem školy či jím 

pověřenou osobou. O uvolnění musí být informován třídní učitel žáka nebo studenta. 

7. Žák nebo student osvobozený z tělesné výchovy se neúčastní hodin TV pouze  

v případě, kdy je tento předmět zařazen jako první či jako poslední vyučovací hodina 

daného dne. Pokud výuka TV probíhá v průběhu dne, musí na ní být žák nebo student 

přítomen a řídit se pokyny vyučujícího, který odpovídá za jeho bezpečnost. 
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8. Žák, který překročí za pololetí absenci 25 %, může být pozván k doplňovací zkoušce 

z jednoho či více předmětů. O nařízení zkoušky rozhoduje vyučující daného předmětu. 

Žák, který překročí za pololetí absenci 40 %, vykoná zkoušky  

z profilových předmětů; ty určí ředitel školy na základě podnětu třídního učitele. 

Stejný postup platí pro odborný výcvik. 

 

 

 

Článek 6: Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků nebo studentů a jejich 

ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství 

nebo násilí 

 

Část A)  

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků nebo studentů 

1. Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví provádí na počátku školního roku třídní 

učitel, který seznámí žáky nebo studenty především se školním řádem; se zásadami 

bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu ze 

školy a při příchodu do školy a na veřejných komunikacích; se zákazem přinášet do 

školy věci, které nesouvisejí s vyučováním; s postupem při úrazech; s nebezpečím 

vzniku požáru a s postupem v případě požáru. 

2. Poučení na počátku první hodiny každého předmětu provádějí vyučující 

jednotlivých předmětů. Seznámí žáky nebo studenty s pravidly bezpečného chování a 

upozorní je na možná rizika. 

3. Poučení před činnostmi, které se konají mimo budovu školy (výlety, exkurze, 

praktická cvičení, sportovní akce apod.), provede vedoucí dané akce. Seznámí žáky 

nebo studenty se všemi pravidly chování, případnými zákazy. Poučení o správném 

vybavení provede třídní učitel nebo učitel vykonávají dozor, a to před začátkem této 

akce či tohoto zaměstnání. Žák nebo student se řídí výhradně pokyny dozoru a vždy se 

chová tak, aby neohrozil zdraví své či svých spolužáků a aby nepoškozoval dobré 

jméno školy. 

4. Každý úraz nebo nehodu je nutno neprodleně hlásit vyučujícímu dané hodiny, učiteli 

konajícímu dozor nebo třídnímu učiteli, který následně zajistí zápis o úrazu. V případě 

úrazu je také nutno poskytnout první pomoc, event. přivolat odbornou pomoc. 

 

Část B)  

Pravidla pro snižování bezpečnostních a zdraví ohrožujících rizik 

1. Žáci nebo studenti a návštěvníci školy jsou v zájmu svém i svého okolí povinni 

dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví. 

2. Žákům nebo studentům je výslovně zakázáno ve škole požívat či přechovávat 

alkoholické nápoje, omamné látky a jiné látky škodlivé zdraví.  

a. U žáka nebo studenta může být při podezření provedena kontrola na alkohol 

a omamné látky. V případě pozitivního výsledku hradí žák nebo student 

případné náklady na provedení zkoušky. Žák nebo student je okamžitě 

vyloučen z výuky, aby nedošlo k ohrožení jeho bezpečnosti i bezpečnosti jeho 

okolí, u nezletilého žáka jsou kontaktováni zákonní zástupci a požádáni, aby si 

žáka pro daný den odvedli. 
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b. Následně je žák nebo student potrestán v souladu se školním řádem (důtkou při 

prvním překročení zákazu, sníženou známkou z chování při opakování 

přestupku, v krajním případě i vyloučením ze školy). 

c. Pokud žák nebo student podezřelý z požití alkoholu či užití omamné látky 

odmítne zkoušku, je s ním nakládáno, jako by alkohol či látku skutečně požil. 

Vyučující pak postupuje podle bodu 2 a) a b) článku 6, části B. 

 

3. Žákům nebo studentům je dále výslovně zakázáno: 

a. kouřit v celém areálu školy i na všech školních akcích mimo budovu školy; 

b. nosit do školy a přechovávat jakékoli typy střelných, sečných a bodných 

zbraní; 

c. manipulovat svévolně s rizikovými chemikáliemi; 

d. používat vlastní elektrické přístroje; 

e. zasahovat do elektroinstalace, manipulovat bez dovolení a bez dohledu 

dospělého pracovníka školy s elektrickými spotřebiči; 

f. donášet a ponechávat bez dozoru cenné předměty a větší částky peněz; 

g. otvírat okna a větrat v době, kdy není v učebně přítomen vyučující; 

h. o přestávkách sedat na okrajová zábradlí balkonů, naklánět se z oken a 

balkonů a vyhazovat z nich jakékoli předměty; 

i. po skončení vyučování zůstávat v budově školy bez vědomí a souhlasu 

pedagogického pracovníka; 

j. parkovat osobními automobily či motocykly v areálu školy s výjimkou 

prostoru pro ně určeného. 

 

Část C)  

Ochrana před sociálně patologickými jevy 

1. Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi 

manipulovat. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci 

léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením.  

2. Požívání omamných a psychotropních látek osobami mladšími 18 let je v ČR 

považováno za nebezpečné chování.  Může být potrestáno až vyloučením ze školy. 

 Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí. 

3. Projevy šikanování, násilí, omezování osobní svobody, ponižování druhých, 

vulgární vyjadřování, kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo studenti nebo 

skupiny žáků nebo studentů vůči jiným osobám či skupinám, jsou v prostorách školy i 

při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti 

školnímu řádu, který může být potrestán až vyloučením ze školy. 

 

 

 

Článek 7: Studium ve VOŠ 
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1. Školní vyučování ve školním roce trvá 40 týdnů, z toho 32 týdnů je školní výuka, 6 

týdnů je určeno pro samostatné studium a k získání zkoušek a zápočtů, 2 týdny tvoří 

časová rezerva. 
 

2. Délka studia je 3 roky v denní formě, včetně odborné praxe. 
 

3. Vyšší odborné vzdělání obsahuje teoretickou přípravu a praktickou přípravu – 

odbornou praxi. Teoretická příprava se uskutečňuje formou přednášek, seminářů, 

konzultací, cvičení a exkurzí. Vyučovací hodina trvá 45 minut. 

Praxe trvá ve II. ročníků 6 týdnů, ve III. ročníku 8 týdnů. 
 

4. Povinností vyučujících je evidovat absenci, studentům je povolena 20% absence, 

pokud tuto hranici překročí, obdrží náhradní práci za absenci. 

 

5. Hodnocení se provádí formou: 

a. průběžného hodnocení 

b. zápočtu 

c. klasifikovaného zápočtu 

d. zkoušky. 

Průběžné hodnocení – písemné práce, testy, samostatné úkoly, seminární práce. 

Klasifikovaný zápočet a zkouška může mít formu ústní, písemnou, praktickou nebo 

kombinovanou. 

6. Dokladem o vzdělání je výkaz o studiu. 

Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené 

akreditovaným vzdělávacím programem. 

 

 

Článek 8: Závěrečná ustanovení 

 

1. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků nebo studentů: 

a. Žák nebo student šetrně zachází se svěřenými pomůckami, školními potřebami 

a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy 

hradí zletilý žák nebo student či zákonný zástupce nezletilého žáka v plném 

rozsahu. 

b. Každé zjištěné poškození nebo závadu v učebně hlásí žák nebo student 

vyučujícímu nebo třídnímu učiteli. 

c. Před odchodem ze třídy každý žák nebo student uklidí své místo a jeho okolí. 

Služba odpovídá za čistotu kolem tabule a za pořádek v celé třídě. 

d. Žák ani student nemanipuluje s rozvody elektřiny, plynu, s vybavením 

odborných pracoven, s uloženými exponáty a modely, nepřemisťuje inventář 

učeben. 

2. Součástí školního řádu je samostatný klasifikační řád. 

3. Tresty a pochvaly udělené v souladu s klasifikačním řádem zaznamenává třídní 

učitel po jejich udělení do studijního průkazu (žákovské knížky) a kontroluje jejich 

oznámení rodičům. 
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4. Ve škole není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich 

propagace. Tento zákaz je v souladu s platným školským zákonem. 

 

 

Platnost této verze od 1. 9. 2017 

 


