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Školní řád 

 

Článek 1 

Obecná ustanovení 

1. Školní řád respektuje školské zákony a předpisy, listinu základních práv a svobod a mezinárodní smlouvy o 
lidských právech a právech dítěte. 

2. Ve škole se vyučuje podle učebních plánů, učebních osnov, RVP a ŠVP platných pro jednotlivé obory. 

3. Vyučování nepovinných předmětů je pro žáky dobrovolné. Po zápisu má žák povinnost docházky po dobu vždy 
celého pololetí. 

4. Podstatné údaje pro rodiče jsou uváděny na webových stránkách www.sosls.cz a v elektronické žákovské 
knížce programu Bakalář.  

5. Údaje o žákovi (bydliště, telefon, email, číslo OP, zdravotní pojišťovnu apod.) jsou uvedeny v evidenčním listě, 
který žák vyplňuje při přijetí ke studiu. Veškeré změny je žák povinen ihned hlásit třídnímu učiteli.  

6. Školní řád je projednán pedagogickou radou a prostřednictvím třídních učitelů i se žáky na začátku školního 
roku. S podstatnými právy a povinnostmi jsou seznámeni i rodiče na webu. 

 

Článek 2 

Práva žáků 

1. Žák má právo na to, aby byl ve škole uznáván jako osobnost. 

2. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na svobodu 
myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických 
podmínek. 

3. Žák má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole. 

4. Žák má ve škole právo na rozvoj svých tvůrčích schopností, dovedností a návyků. 

5. Ve škole je respektováno kulturní prostředí, z něhož žák pochází. 

6. Žák má právo na vyjádření svého názoru. V kritice se respektuje důstojnost kritizovaného a také jeho právo se 
vyjádřit. Nikdy nešíří pomluvy. 

7. Žák má právo na ochranu rodinných, zdravotních a jiných údajů, týkajících se jeho osoby. 

8. Pokud se žák ocitne v nějaké obtížné situaci, má právo na pomoc školy. Na škole působí výchovný poradce a 
protidrogový koordinátor. Své problémy může svěřit i schránce důvěry. 

9. Žáci mají možnost vyjádřit se k obsahu i způsobu výuky. Mohou také předkládat vedení školy náměty ke 
zlepšení práce školy.  

10. Pokud má žák pochybnost o správnosti klasifikace za 1. či 2. pololetí, může podat sám (v případě zletilosti) nebo 
jeho zákonný zástupce řediteli školy do 3 dnů od obdržení vysvědčení nebo oznámení známky žádost o 
komisionální přezkoušení. 
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Článek 3 

Povinnosti žáků 

1. Nástup na vyučování je stanoven rozvrhem vyučovacích hodin. Každá třída se vyučuje ve vlastní kmenové 
učebně a každý žák má vlastní skříňku, za kterou odpovídá.  

2. Žák dochází do školy a na odbornou praxi včas, tj. minimálně 10 minut před zahájením výuky.  

3. Před vstupem do třídy se žák, ve vyhlášeném zimním termínu, přezuje (ne botasky) a odloží obuv i bundu nebo 
kabát ve vyhrazené skříňce. Ve skříňce si nenechává žák žádné cenné předměty a  peníze. Za zamykání skříňky 
odpovídá každý žák. 

4. Každý případ ztráty nebo odcizení je třeba neprodleně ohlásit třídnímu učiteli popř. jinému zaměstnanci školy.  

5. Dopustí-li se žák krádeže, je to hodnoceno jako hrubé porušení kázně a může být vyloučen ze školy. 

6. Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen. 

7. Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických pracovníků, dodržuje 
školní řád a řády odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje ani jiných osob. 

8. Žák zachází šetrně s majetkem školy a úmyslně ho nepoškozuje. Každé svévolné poškození majetku školy je žák 
nebo celá třída povinna finančně uhradit. 

9. O přestávkách je zakázáno opouštět školní budovu. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno naklánět se z 
oken, sedat na okenní parapety a ústřední topení a  běhat po chodbách a po schodech. Během hygienické 
přestávky (obědové pauzy) může žák opustit areál školy. Škola za něj nenese zodpovědnost. 

10. Ve všech vnějších i vnitřních prostorách školy, v okolí školy, na pracovištích odborné praxe i při akcích 
pořádaných školou (např.: sportovní kurzy, školní výlety, divadelní a filmová představení, apod.) je zakázáno 
kouřit, být pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek anebo tyto nápoje či látky během 
školní akce mít u sebe anebo požívat.                                                                                                                        Žák, 
který bude během vyučování vykazovat známky důvodného podezření na užití alkoholu nebo jiné návykové 
látky, je povinen podrobit se orientačnímu testování na jejich přítomnost. Podmínkou provedení orientačního 
testování je souhlas zákonného zástupce žáka nebo souhlas zletilého žáka. V případě odmítnutí podrobit se 
orientačnímu testování bude žák prohlášen za nezpůsobilého k přítomnosti ve výuce. 

      Porušení tohoto zákazu nebo kladný výsledek testu je chápán jako hrubý přestupek, za který budou uděleny 
sankce v souladu s článkem 4. bod 2. tohoto školního řádu. V případě, že testování žák odmítne, bude škola 
postupovat, jako by výsledek testu byl pozitivní.  

11. Žák dodržuje protipožární (zákaz kouření a manipulace s ohněm), hygienické (přísná čistota na WC, 
neodhazování předmětů do WC apod.) a bezpečnostní předpisy, zejména při manipulaci s přístroji pod 
elektrickým napětím (počítače apod.) 

12. Žák je povinen denně sledovat informace a oznámení o změnách na nástěnkách k tomu určených a na webu 
školy a těmito pokyny se řídit. 

13. Potřebná potvrzení (o docházce, přihlášky na vysokou školu apod.) si žák vyřizuje v době k tomu určené. 
Veškeré důležité změny (bydliště, telefon, zdravotní pojišťovna) hlásí žák písemně neprodleně třídnímu učiteli. 

14. V případě nemoci žák omlouvá svoji nepřítomnost ihned tj. maximálně do 24 hodin telefonicky do sekretariátu 
školy na telefonním čísle 266106279 nebo na mail sekretariat@sosls.cz. Veškeré omluvenky musí být napsány 
v  omluvném listu a podepsané zákonným zástupcem. Škola v odůvodněných případech může požadovat, aby 
omluvenka žákovy absence byla doložena lékařským potvrzením. Absenci žák omlouvá ihned po návratu do 
školy. 

15. Není-li žák řádně omluven do 5 dnů, jsou na tuto skutečnost upozorněni zákonní zástupci, a pokud do 10 dnů 
neoznámí důvod nepřítomnosti, je školní docházka považována za ukončenou. Uvolňování z důvodů předem 
známých (rekreace, ozdravný pobyt apod.) v délce maximálně pět dní je v kompetenci třídního učitele na 
základě žádosti rodičů. Jedná-li se o absenci delší, rozhodne o uvolnění ředitel školy. 

16. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze se souhlasem učitele hodiny (max. na jednu 
hodinu) nebo se souhlasem třídního učitele (na více hodin) na základě písemné žádosti rodičů. Škola v 



odůvodněných případech může po rodičích žáka požadovat, aby omluvenka žákovy absence byla doložena 
lékařským potvrzením.  

17. V případě větší absence než 30% za pololetí vyučující prověří znalosti žáka v jednotlivých předmětech zkouškou, 
která prokáže, že si žák zameškané učivo doplnil v plné šíři. Absence na odborné praxi bude nahrazena mimo 
vyučování (nejčastěji o prázdninách). 

18. Ztrátu omluvného listu hlásí ihned v sekretariátu školy, kde je mu vystaven duplikát.  

19. Není povoleno přijímat v prostorách školy nebo provozního pracoviště soukromé návštěvy. Je zakázáno 
pořizovat záznamy z výuky a tyto zveřejňovat, jedná se o tzv. kyberšikanu. Ta zahrnuje útoky pomocí e-mailů, 
sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod.  

V době vyučování je zakázáno užívat mobilní telefony a jiné technické prostředky, které se nepoužívají při 
výuce. Při příchodu do školy je žák povinen mobilní telefon vypnout a po celou dobu výuky se nesmí používat. 
V případě, že žák toto ustanovení poruší, vyučující má právo mu vypnutý mobilní telefon odebrat (dát do 
obálky a bezpečně před žákem uzavřít). Telefon bude předán zákonnému zástupci nebo žákovi (v případě 
zletilého žáka) po vyučování v ředitelně školy.  

Pokud žák odmítne telefon vyučujícímu předat, bude jeho jednání považováno za porušení kázně a hodnoceno 
v souladu se školním řádem. 

Pokud by se situace opakovala, bude mít žák sníženou známku z chování. 

Je zakázáno dobíjet mobilní telefony a elektronická zařízení. 

20. Žák nesmí používat učitelský počítač ve třídách a vstupovat do databází ostatních uživatelů. Porušení tohoto 
ustanovení může být klasifikován jako trestný čin s možností vyloučení ze studia. 

21. Žák nenosí do školy věci nesouvisející s vyučováním a větší částky peněz. Za případnou ztrátu nenese škola 
odpovědnost. 

22. Služba ve třídě zejména: 

 udržuje čistotu v učebně a na cvičném pracovišti, zvláště po poslední hodině, 

 stará se o přípravu pomůcek, doplňuje křídy a maže tabuli, 

 hlásí absence, 

 nedostaví-li se vyučující do hodiny do 5 minut od zvonění, oznámí služba tuto skutečnost zástupkyni ředitele 
(vedení školy). 

23. Žák má možnost se stravovat ve školní jídelně SOŠ stavebního a zahradnického. Sám si zajišťuje nákup popř. 
vracení stravenek. 

24. V době odborné praxe je žák podřízen příslušnému instruktorovi na provozním pracovišti. Žák respektuje 
opatření domácího řádu PTJ. Svoji totožnost a oprávnění vstoupit na pracoviště prokazuje občanským 
průkazem a visačkou s fotografií. Bez těchto dokladů není vstup na pracoviště povolen. Na provozním 
pracovišti žák používá předepsané oblečení. Zanedbání povinnosti bude hodnoceno jako kázeňský přestupek. 
Odborná praxe může být přerušen a neodpracované hodiny budou neomluvené. 

25. V době odborné praxe stejně jako ve škole dodržuje žák všechna bezpečnostní, protipožární a hygienická 
opatření. Žák zachovává listovní tajemství, poštovní tajemství, telekomunikační tajemství, bankovní tajemství a 
obchodní tajemství. Zachovává mlčenlivost.  

26. Všechny akce ve školní budově se mohou konat jen se svolením ředitele. 

 

 

 



Článek 4 

Hodnocení kázeňských přestupků 

1. Pozdní příchody 

Všichni pozdě příchozí musí být zapsáni v třídní knize. Pozdní příchody budou považovány za kázeňský přestupek 
s tímto postihem:  

   4 – 6 pozdních příchodů   napomenutí třídního učitele 

   7 – 9 pozdních příchodů   třídní důtka 

 10 -12 pozdních příchodů   ředitelská důtka  

 13 -15 pozdních příchodů   druhý stupeň z chování 

 více než 15 pozdních příchodů  třetí stupeň z chování 
 

Neomluvená absence 
bude hodnocena jednotně pro všechny žáky kázeňským postihem a to takto absence: 

  1 - 3  hodiny:       napomenutí třídního učitele 

 4 - 5  hodin:        třídní důtka 

 6 – 10 hodin:      ředitelská důtka 

 11 - 25 hodin:       druhý stupeň z chování 

 nad 25 hodin:       třetí stupeň z chování 

 v odůvodněných případech podmíněné vyloučení a vyloučení 
 
 
2. Porušení kázně  

Kouření, pití alkoholu, užívání, distribuce nebo držení omamných látek v prostorách školy (školní budova a areál 
školy), na pracovišti odborné praxe, při akcích pořádaných školou nebo přítomnost na těchto akcích pod vlivem 
alkoholu nebo návykové látky a používání mobilního zařízení při výuce, odmítnutí uposlechnutí příkazu vyučujícího 
vydat mobil, bude hodnoceno dle situace a závažnosti přestupku sníženou známkou z chování, podmíněným 
vyloučením nebo vyloučením. 
 
 
3. Šikana a kyberšikana 

Zahrnuje i útoky pomocí e-mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod. bude 
hodnocena dle situace podle závažnosti přestupku sníženou známkou z chování, podmíněným vyloučením nebo 
vyloučením. 
 

 
 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

Každý třídní učitel je povinen seznámit se školním řádem všechny žáky své třídy. 
 

 

V Praze dne 1. září 2015 
 
 
 
 

Mgr. Ivana Langhammerová 
ředitelka školy 

 


