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               Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9 
                tel. 266 106 279 

           e-mail sosls@sosls.cz 
    www.sosls.cz 

 

 

Školní řád  
Článek 1 

Obecná ustanovení 

1. Ředitelka školy vydává v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., § 30 Školní řád, který upravuje  
a) Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech 

vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole  
b) Provoz a vnitřní režim školy  
c) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před 

projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
d) Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků. 
e) Nedílnou součástí školního řádu jsou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

 
2. Základní práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků jsou zakotveny v zákoně č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a v předpisech souvisejících. Podpůrně jsou využita ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v 

platném znění, zejména část řešící problematiku nabytí svéprávnosti a zletilosti. Školní řád respektuje školské zákony 
a předpisy, listinu základních práv a svobod a mezinárodní smlouvy o lidských právech a právech dítěte. 

3. Ve škole se vyučuje podle Rámcových vzdělávacích programů a Školních vzdělávacích programů platných pro 
jednotlivé obory. 

4. Podstatné údaje pro rodiče jsou uváděny na webových stránkách www.sosls.cz a v elektronickém informačním 
systému Bakalář.  

5. Údaje o žákovi jsou vedeny v elektronickém informačním systému Bakalář.   
6. Školní řád je projednán pedagogickou radou a prostřednictvím třídních učitelů i se žáky na začátku školního roku, 

popř. podle potřeby v průběhu školního roku. S právy a povinnostmi jsou seznámeni i rodiče zveřejněním Školního 
řádu na webu školy a prostřednictvím IS Bakalář. 

7. Adekvátní ustanovení Školního řádu platí pro všechny školní i mimoškolní akce konané nad rámec vyučování. 
 

Článek 2 

Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 

1. Žáci mají právo: 
a) na vzdělávání,  
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 nebo školskou radu s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a 
vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,  

e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich 
vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, 

f)  na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se 
vzdělávání. 

2. Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.  
3. Na informace podle odstavce 1 písm. b) mají v případě zletilých žáků právo také jejich zákonní zástupci (rodiče), 

popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.  
4. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich 

vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní a na 
poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení.  
Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné 
podmínky odpovídající jejich potřebám.  
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Pro hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění.  
Délku středního odborného vzdělávání může ředitel školy ve výjimečných případech jednotlivým žákům se speciálními 
vzdělávacími potřebami prodloužit, nejvýše však o 2 školní roky.  
 

5. Postup pro vyřizování podnětů žáků a zákonných zástupců: 
a) S podnětem se kdykoliv obrátit na učitele, třídní učitele, výchovnou poradkyni nebo školní  metodičku prevence 

a to buď slovní, nebo písemnou formou,  
b) V případě, že podnět není dle mínění žáka nebo zákonného zástupce uspokojivě řešen, obrací se na zástupce 

ředitelky nebo ředitelku školy,  
c) podněty ze strany žáků nebo zákonných zástupců je možné také oznámit anonymní zprávou odeslanou do 

schránky důvěry. 
 

Článek 3 

Povinnosti žáků a zákonných zástupců 

1.  Žáci jsou povinni 
a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, 
b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním 

řádem. 
 

2. Zletilí žáci jsou dále povinni 
a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, 

které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 
b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, 
c) 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. 
 

3. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni 

a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení, 
b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se 

vzdělávání dítěte nebo žáka, 
c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 
d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, 
e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro 

průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích, 
f) sledovat informace a oznámení na webu školy v informačním systému Bakalář. 

 
 Článek 4 

Provoz a vnitřní režim školy, zásady pro zacházení žáků s majetkem školy 
 
1. Škola je otevřena denně od 7:00 a uzavírá se denně v 18:30. 
2. Nástup žáků na vyučování je stanoven rozvrhem vyučovacích hodin. Výuka začíná denně v 7:45 a je ukončena 

nejpozději v 15:40.  
3. Žák dochází do školy včas, tj. minimálně 10 minut před zahájením výuky. U vchodu do budovy je žák povinen se při 

příchodu přihlásit kartou ISIC (bude přeneseno do systému Bakalář) a při odchodu se odhlásit. Pozdě příchozí mohou 
vstoupit do hodiny pouze s povolením vyučujícího nebo zůstávají ve studovně a zahájí vyučování další vyučovací 
hodinu, aby nerušili průběh výuky. Ztrátu karty ISIC žák okamžitě hlásí v sekretariátu. 

4. Každá třída má vlastní kmenovou učebnu a každý žák má vlastní skříňku, za kterou odpovídá.  
5. Ve vyhlášeném období se žák 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.  
6. Žák nosí do školy pouze věci potřebné pro výuku. Každý případ ztráty nebo odcizení neprodleně ohlásí třídnímu učiteli, 

popř. jinému zaměstnanci školy. Žák nenosí do školy větší finanční částky, šperky a jiné cennosti, zbraně a jiné věci, 
které nesouvisí s výukou. Za jejich případnou ztrátu nenese škola odpovědnost. 

7. Dopustí-li se žák krádeže, je to hodnoceno jako hrubé porušení kázně a může být vyloučen ze školy.  
8. Žák chodí do školy vhodně upraven a oblečen, respektuje zásady společenského chování. 
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9. Žák se ve škole chová slušně, dbá pokynů pedagogických i nepedagogických pracovníků, dodržuje školní řád a řády 
odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje ani jiných osob. 

10. Žák zachází šetrně s majetkem školy a úmyslně ho nepoškozuje. Každé svévolné poškození majetku školy je žák nebo 
celá třída povinna finančně uhradit. Vandalismus se považuje za hrubý přestupek proti školnímu řádu.  

11. O přestávkách je zakázáno opouštět školní budovu. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno otvírat o přestávkách okna, 
naklánět se z oken, sedat na okenní parapety a ústřední topení a  běhat po chodbách a po schodech. Během obědové 
pauzy (hygienické přestávky), která je vyznačena v denním rozvrhu hodin žáka, je výuka přerušena a žák může opustit 
školní budovu i areál školy. Škola za něj nenese zodpovědnost. 

12. 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, mít u sebe 
alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky nebo být pod jejich vlivem.  

13. Žák udržuje ve škole pořádek, 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.). Žák nesmí používat v prostorách školy své elektrospotřebiče. Pokud má 
povoleno používat při výuce notebook, musí ho používat pouze s akumulátorem. Žák nesmí ve škole dobíjet svá mobilní 
zařízení. Žák zaujme ve třídě místo podle zasedacího pořádku, který stanoví třídní učitel, popř. jiný vyučující, a není 
oprávněn tento pořádek měnit. Zdravotní obtíže nebo úraz hlásí neprodleně třídnímu učiteli, vyučujícímu nebo 
v sekretariátu školy.  

14. Žák je povinen denně sledovat informace a oznámení o změnách na nástěnkách k tomu určených, na webu školy, v IS 
Bakalář a je povinen se těmito pokyny řídit. 

15. 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, který opraví údaj 
v systému Bakalář. 

16. Plagiátorství, tj. vydávání cizí práce za vlastní, je považováno za podvod a hodnoceno jako porušení školního řádu. 
17. Služba ve třídě zejména: 

 udržuje čistotu v učebně, 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). 

18. V době odborné praxe je žák podřízen příslušnému instruktorovi na provozním pracovišti a řídí se jeho pokyny. Svoji 
totožnost a oprávnění vstoupit na pracoviště prokazuje občanským průkazem. Na provozním pracovišti žák používá 
předepsané oblečení. Při porušení povinností na pracovišti může být praxe přerušena, neodpracované hodiny budou 
neomluvené. 

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

20. Všechny akce ve školní budově se mohou konat jen se svolením ředitele. 
21. V prostorách školy není povoleno přijímat soukromé návštěvy bez vědomí vrátného. 
22. Omlouvání absencí 

a) Nemůže-li se žák zúčastnit výuky z nepředvídaného důvodu (nemoc, úraz apod.), je zákonný zástupce (zletilý 
žák) povinen omluvit svoji nepřítomnost nejpozději do 24 hodin na e-mail třídnímu učiteli, popř. do 
sekretariátu školy na e-mail sekretariat@sosls.cz nebo telefonicky (266 106 279). Omluvenky musí být napsány 
v omluvném listu a podepsané zákonným zástupcem (zletilým žákem). Škola může v odůvodněných případech 
(při často se opakující krátkodobé nepřítomnosti, záškoláctví, pochybnosti o dlouhodobé absenci) požadovat, 

aby omluvenka žákovy absence byla doložena lékařským nebo úředním potvrzením. Absenci žák dokládá do 
třech dnů od návratu do školy. Nepřinese-li omluvenku nebo je-li omluvenka nedostačující, pokládají se hodiny 
za neomluvené.  

g) Onemocní-li žák nebo některá osoba, se kterou je žák ve styku, infekčním onemocněním, je žák nebo jeho 
zákonný zástupce povinen tuto skutečnost ihned oznámit v sekretariátu školy. 

h) Při vyšším počtu neomluvených hodin je svolána na návrh třídního učitele výchovná komise, které se zúčastní 
ředitel školy, žák, zákonný zástupce, třídní učitel, výchovný poradce/školní metodik prevence a podle závažnosti 
další osoby. O jednání je pořízen zápis. 
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i) Nemůže-li se žák zúčastnit výuky z předem známých důvodů (lékařské vyšetření, úřední jednání, rodinné 
důvody, sportovní soustředění, ozdravný pobyt apod.), předloží třídnímu učiteli zákonný zástupce nebo u 
zletilých žáků osoba, která plní vyživovací povinnost, písemnou žádost o uvolnění z výuky. Třídní učitel může 
uvolnit žáka nejvýše na pět dní. Žádost je vyřízena kladně, pokud žák nemá kázeňské a studijní problémy. O 
delším uvolnění rozhoduje ředitelka školy na základě doporučení třídního učitele. Svévolné opuštění školy 
během výuky bez vědomí vyučujícího je žákům zakázáno a je považováno za závažné porušení školního řádu. 

j) Je-li žák uvolněn na základě vlastní žádosti z vyučování, je povinen si samostatně doplnit učivo odučené po dobu 
jeho nepřítomnosti. 

k) Jestliže se žák nezúčastní výuky po dobu 5 dnů a není řádně omluven, je na tuto skutečnost upozorněn zákonný 
zástupce nebo zletilý žák. Pokud do 10 dnů od doručení výzvy nedoloží důvod nepřítomnosti, je školní docházka 
žáka považována za ukončenou. 

l) V případě absence za pololetí v jednotlivých předmětech 30 % a vyšší má vyučující právo dle vlastního uvážení 
prověřit znalosti žáka v jednotlivých předmětech zkouškou, která prokáže, že si žák zameškané učivo doplnil v 
plné šíři. V případě celkové absence 30 % a vyšší, bude žák vždy zkoušen ze všech vyučovaných předmětů. 
Výsledek tohoto přezkoušení bude v celkové klasifikaci zohledněn větší váhou než dílčí hodnocení. Podmínkou 
klasifikace praktických předmětů je absolvování odborné praxe a odevzdání zprávy z praxe. Absence na odborné 
praxi bude nahrazena mimo vyučování. 

m) Žák může být částečně nebo úplně uvolněn z hodin TKS v odůvodněných případech jen na základě lékařského 
posudku. Žádost o uvolnění předkládá na začátku školního roku nejpozději do konce září, nebo během školního 
roku nejpozději do 15 dní ode dne, kdy důvod k uvolnění nastal. Uvolněný žák se účastní hodin TKS nebo 
zdravotní tělesné výchovy. 

23. Ztrátu omluvného listu žák hlásí ihned v sekretariátu školy, kde je mu vystaven duplikát za poplatek 20 Kč. Za vystavení 
duplikátu vysvědčení je vybírán poplatek 50 Kč. 

24. Padělání a pozměňování omluvenek, razítek zdravotních zařízení, podpisu zákonných zástupců apod. je považováno za 
závažné porušení školního řádu. Všechny takto omluvené absence budou považovány za neomluvené.  

25. Pokud žák vyrušuje při výuce, nepracuje nebo neuposlechne příkazu učitele, má učitel možnost vykázat žáka ze třídy. 
Učitel uloží žákovi úkol, který žák samostatně zpracuje. Žák se bude hlásit v sekretariátu a zadaný úkol vypracuje ve 
studovně pod dozorem pedagogické služby. Učitel bude výkon žáka klasifikovat.    

26. Používání elektronických zařízení 
a) Je zakázáno pořizovat záznamy z výuky bez souhlasu vyučujícího a ty zveřejňovat, jedná se o tzv. kyberšikanu. Ta 

zahrnuje útoky pomocí e-mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod. 
b) V době vyučování je zakázáno užívat mobilní telefony a jiné technické prostředky (dále jen zařízení), které se 

nepoužívají k výuce. V případě, že žák toto ustanovení poruší, má vyučující právo žákovi toto zařízení odebrat a 
předat na určené místo v sekretariátu, kde bude uloženo do trezoru. Pokud má žák obavy o svůj majetek, 
odevzdá zařízení v sekretariátu sám po skončení hodiny. Pokud žák odmítne zařízení vyučujícímu předat nebo ho 
odnést do sekretariátu sám, bude jeho jednání považováno za porušení kázně. Odebrané zařízení bude vydáno 
žákovi na konci vyučování tentýž den. Pokud se bude situace opakovat, bude svolána výchovná komise a jednání 
žáka bude považováno za porušení kázně a hodnoceno v souladu se školním řádem. Na jednání výchovné 
komise bude pozván zákonný zástupce nezletilého žáka a u zletilých žáků osoba, která plní vyživovací povinnost. 

c) Žák nesmí používat učitelský počítač ve třídách a vstupovat do databází ostatních uživatelů. Porušení tohoto 
ustanovení může být klasifikováno jako porušení kázně a hodnoceno v souladu se školním řádem.  

d) Žák využívá školní síť WiFi o přestávkách a mimo vyučování, během vyučovacích hodin pouze se souhlasem 
vyučujícího. 

 

Článek 5 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy 
a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
 
1. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků je řešeno v rámci platné legislativy a je upraveno vnitřní směrnicí školy 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.  
2. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, nepřátelství a násilí. Ve škole je respektováno kulturní 

prostředí, z něhož žák pochází. 
3. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy šikany, diskriminace, nepřátelství nebo násilí je řešena školní 

metodičkou prevence s případnou spoluprací s výchovnou poradkyní, třídním učitelem nebo pedagogicko-
psychologickou poradnou. Postup řešení je uveden ve vypracovaném preventivním programu školy.  

4. Žák nesmí být ve škole pod vlivem OPL a nesmí je mít u sebe. 
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5. Postup školy při výskytu podezřelé látky a podezření na užití omamné látky 

a) Pokud žák vykazuje během vyučování známky důvodného podezření na užití alkoholu nebo jiné návykové látky, 
je povinen se podrobit orientačnímu testování na jejich přítomnost. Zároveň jsou informováni nejdříve rodiče, 
poté je případně zavolána lékařská záchranná služba nebo lékař. Podmínkou provedení orientačního testování je 
souhlas zákonného zástupce žáka nebo souhlas zletilého žáka. V případě odmítnutí nebo kladného výsledku 
testování budou uděleny sankce v souladu se školním řádem. 

b) Pokud je stav žáka zhodnocen, že nevyžaduje lékařskou pomoc, jsou neprodleně informováni zákonní zástupci, 
kteří jsou vyzváni k okamžitému vyzvednutí žáka ze školy a zajištění jeho lékařského vyšetření. Z jednání je 
pořízen zápis. Takto způsobená absence je považována za neomluvenou a žák může být podle míry rizika 
potrestán až vyloučením ze školy.  

c) Žák může pokračovat ve vzdělávání na základě lékařského potvrzení, že není pozitivní na návykovou látku. 
 

Článek 6 

Pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků 

1. Pokud z důvodu krizového opatření není možná osobní přítomnost většiny žáků ve škole, postupuje škola dle metodik 
příslušných ministerstev a vzdělávání probíhá distančním způsobem.  

2. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního 
vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. 

3. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání 
distančním způsobem stanoví škola s přihlédnutím k materiálně technickým podmínkám a sociálním podmínkám 
žáků. 

4. V případě, že se žák ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů, nemůže vzdělávání na dálku zúčastnit, je povinen 
omluvit se podle ustanovení článku 4, bodu 22. 

5. Konkrétní podmínky pro vzdělávání distančním způsobem vyhlásí ředitelka školy podle aktuální situace do 24 hodin 
od zahájení.  

6. Žáky a zákonné zástupce bude ředitelka školy informovat přes informační systém Bakalář. 
7. Žák má možnost požádat školu o zapůjčení techniky v případě povinnosti vzdělávat se distančním způsobem. 

 
Článek 7 

Výchovná opatření 

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly (pochvala třídního učitele, pochvala ředitele školy). 
Kázeňskými opatřeními jsou napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, ředitelská důtka, podmíněné vyloučení a 
vyloučení ze školy. 

Mimořádně závažné porušení školního řádu, za které lze žáka podmíněně vyloučit nebo vyloučit: 

 Zvláště hrubé slovní napadání učitele, arogantní chování, ignorování výuky 

 Fyzické napadení pracovníka školy nebo spolužáka 

 Šikana, kyberšikana nebo projevy diskriminace mezi žáky, tj. cílené a opakované ubližující útoky a prokázané formy 
psychického nátlaku. 

 Požití alkoholu nebo jiných omamných látek a kouření ve škole nebo při akcích školou pořádaných. 

 Úmyslné poškozování a ničení majetku. 
 

V případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem může 
rozhodnout ředitel školy o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka ze školy po projednání na pedagogické radě nebo 
svolané výchovné komisi. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho 
kalendářního roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího porušení povinností stanovených školským zákonem 
nebo školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.  
Třídní učitel neprodleně oznámí uložení výchovného opatření (napomenutí třídního učitele a důtku třídního učitele) spolu 
s důvody jeho uložení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka zápisem do informačního 
systému Bakalář.  
V případě, že výchovné opatření udělí ředitel školy, informuje prokazatelným způsobem žáka či zákonného zástupce 
nezletilého žáka ředitel zápisem do informačního systému Bakalář. Uložení výchovného opatření je zaznamenáno do 
dokumentace školy. 
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O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka 
dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je 
klasifikováno jako trestný čin. Ředitel školy o svém rozhodnutí informuje pedagogickou radu. Žák přestává být žákem školy 
dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.  

Pravidla pro hodnocení kázeňských přestupků 

 

Výchovná opatření lze podle závažnosti udělit takto: 

1. Pozdní příchody 

Všichni pozdě příchozí musí být zapsáni v třídní knize. Čtvrtý a další pozdní příchod během jednoho pololetí bude započítán 
jako neomluvená absence. 

2. Neomluvená absence 

bude hodnocena za pololetí jednotně pro všechny žáky kázeňským postihem takto: 
 

   1 -     5  hodin:       napomenutí třídního učitele 

   6 -  10  hodin:       třídní důtka 

 11 – 20 hodin:      ředitelská důtka 

 20 -  30 hodin:       druhý stupeň z chování 

  nad 30 hodin:       třetí stupeň z chování 

  nad 60 hodin:     podmíněné vyloučení/vyloučení. 

 

3. Porušení kázně a hrubé porušení kázně  

Další kázeňské přestupky budou hodnoceny podle závažnosti TU a budou řešeny v kombinaci s bodem 1 a 2. 

V odůvodněných případech bude uděleno v souladu se školním řádem a správním řádem 

 podmíněné vyloučení ze studia  

 vyloučení ze studia  
 

4. Mimořádně závažné porušení školního řádu (Viz článek 7 Výchovná opatření) 

 
Článek 8 

Závěrečná ustanovení 

Každý třídní učitel je povinen seznámit se školním řádem všechny žáky své třídy. Žáci potvrdí svým podpisem, že byli se 
školním řádem seznámeni a že školnímu řádu rozumí v plném rozsahu. 

Školní řád je vyvěšen na webových stránkách školy a zákonní zástupci nezletilých žáků byli o jeho vydání informováni 
prostřednictvím IS Bakalář. 

 

 

 

 
 
V Praze dne 31. srpna 2020 

Ing. Jana Dušejovská 
Ředitelka školy 
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