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Čl. 1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
(1) Účelem školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro vyučování, zajištění
zdraví a bezpečnosti ve škole, plné využívání vyučovací doby, stanovit pravidla
pro provoz školy a definovat práva a povinnosti žáků.
(2) Žák se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na škole zavazuje řádně
navštěvovat výuku, podle svých možností si osvojovat dovednosti a znalosti
stanovené učebními plány a dodržovat ustanovení tohoto školního řádu.
(3) Škola se zavazuje zajistit a respektovat práva žáků definovaná tímto školním
řádem a dalšími ustanoveními.
Čl. 2

ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ
(1) Základní vyučovací jednotkou je vyučovací hodina v délce 45 minut.
(2) Časový rozvrh vyučovacích hodin a přestávek ve vyučování je stanoven
takto:
0.

07:10-07:55 h

5´

7.

13:30-14:15 h

5´

1.

08:00-08:45 h

5´

8.

14:20-15:05 h

5´

2.

08:50-09:35 h

20´

9.

15:10-15:55 h

5´

3.

09:55-10:40 h

5´

10. 16:00-16:45 h

5´

4.

10:45-11:30 h

10´

11. 16:50-17:35 h

5´

5.

11:40-12:25 h

15´

12. 17:40-18:25 h

5´

6.

12:40-13:25 h

5´

13. 18:30-19:15 h

(3) Žák má právo na přestávku ve výuce v délce nejméně 20 minut do 10:40 h
v každém vyučovacím dni.
(4) Souvislá teoretická výuka nesmí přesáhnout 7 vyučovacích hodin v jednom
dni. Při delší plánované výuce musí být zařazena přestávka v délce nejméně
1 vyučovací hodiny.
(5) Škola umožňuje všem žákům stravování ve školní jídelně, hlavní jídlo
se vydává ve výdejních místech na ulici Husova 1302 a Husova 1162 od 11:30 h
do 14:30 h na podkladě elektronické objednávky stravy.
(6) Žákům je umožněn nákup potravin ve školním bufetu, příp. nápojových
a občerstvovacích automatech.
(7) Žákům ze vzdálenějších míst umožní škola v období školního roku nepřetržité
ubytování na domově mládeže. Organizační podmínky ubytování jsou uvedeny
v provozním řádu DM, výběr ubytovaných studentů a cenu ubytování stanoví pro
každý rok vedení školy podle kapacitních možností, cenové kalkulace
a příslušných předpisů.
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Čl. 3

PRÁVA ŽÁKŮ ŠKOLY
(1) Žák má právo na vyjádření vlastního názoru, který musí podat přiměřenou
formou, jež neodporuje zákonům ČR, zásadám slušného chování a dobrého
soužití.
(2) Žák má právo na ochranu před informacemi, které jej jakýmkoliv způsobem
poškozují nebo znevýhodňují.
(3) Každý žák školy má právo využívat vybavení školy určené k výuce v souladu
s učebním plánem, má právo využívat veškeré informační a sociální vybavení
školy za zvýhodněných podmínek.
(4) Každý žák má právo na objektivní hodnocení svých vědomostí. Podmínky
hodnocení jsou definovány příkazem ředitele a jsou závazné pro vyučující i žáky.
(5) Každý žák nebo jeho zástupce má právo na veškeré informace o svém
hodnocení.
(6) Žák, který má pochybnosti o objektivitě svého hodnocení, má právo
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon)
ve znění pozdějších předpisů, obrátit se na ředitele školy s žádostí o přezkoumání
hodnocení.
(7) Žák znevýhodněný vývojovými poruchami učení a jakýmikoliv poruchami,
které jej omezují, má právo na respektování těchto skutečností ve smyslu
příslušných ustanovení.
(8) Žák nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života,
domova nebo korespondence a má právo na ochranu osobních údajů ve smyslu
příslušných ustanovení.
(9) Žák má právo v případě, pokud se ocitne v nesnázích, využít služeb školního
psychologa, výchovného poradce, školního metodika prevence a má právo
na poskytnutí pomoci odpovídající vzniklé situaci.
(10) Zletilí žáci střední školy mají právo v souladu s příslušnými ustanovení
zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, volit své
zástupce do školské rady pro střední školu.

Školní řád SŠ 2018/2019
3/8

Čl. 4

POVINNOSTI ŽÁKA ŠKOLY
(1) Žák je povinen v teoretické i praktické výuce dodržovat všeobecné zásady
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního
prostředí. V odborných učebnách, laboratořích, tělovýchovných zařízeních
a dílnách je povinen dodržovat jejich provozní řády.
(2) Žák je povinen v hodinách pracovního vyučování nosit pracovní oděv.
V případě, že se nedostaví v pracovním oděvu, bude z výuky vyloučen a výuka
bude považována za neomluvenou.
(3) Žáci jsou povinni nahlásit každý (i drobný) pracovní úraz
vyučujícímu, který zabezpečí odborné ošetření a předepsanou evidenci.

svému

(4) Na všech akcích organizovaných školou je žák povinen řídit se pokyny
pedagogického dozoru.
(5) V celém areálu školy a na akcích organizovaných školou je zakázáno kouřit,
včetně elektronických cigaret, držet, distribuovat a užívat návykové látky.
Současně platí zákaz vstupu do areálu školy pod vlivem návykových látek.
V případě důvodného podezření, že žák je pod vlivem návykové látky, je žák
povinen se z bezpečnostních důvodů podrobit zkoušce na přítomnost návykové
látky. V případě odmítnutí této zkoušky se na něj pohlíží, jakoby pod vlivem byl.
(6) V celém areálu školy je zakázáno provozovat hazardní hry.
(7) Žákům je zakázáno nosit do školy bez závažného důvodu větší peněžní
částky a věci nebezpečné pro život a zdraví, či věci rozptylující a narušující
výuku. Pojistná smlouva o odpovědnosti školy za škody se nevztahuje na peníze
v hotovosti a předměty, které žák nepotřebuje k výuce.
(8) V době výuky a zkoušek je zakázáno používat mobilní telefony bez
výslovného povolení vyučujícího.
(9) V celém areálu školy je zákaz pořizování jakékoliv audio či video nahrávky.
V případě porušení tohoto ustanovení bude na žáka uplatněno výchovné opatření
podle čl. 7 odst. (2). Vyučující může udělit výjimku, jde-li o výukové účely.
(10) Žákům je zakázáno z bezpečnostních důvodů připojovat do elektrické sítě
školy jakékoliv vlastní elektrické spotřebiče (včetně mobilních telefonů, výpočetní
techniky apod.).
(11) Žák je povinen udržovat pořádek a čistotu nejen na svém pracovišti, ale
i v ostatních prostorách areálu školy. Chrání majetek školy a svědomitě
hospodaří s prostředky, které mu byly svěřeny.
(12) Žák je povinen se zdržovat na místě stanoveném rozvrhem výuky
s výjimkou velké přestávky.
(13) Žák je povinen neprodleně oznámit svému třídnímu učiteli nebo učiteli
odborného výcviku případné změny zdravotní pojišťovny, změny příjmení,
bydliště, zákonného zástupce nebo změnu pracovní schopnosti.
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Čl. 5

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
(1) Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání
na vysvědčení stanoví příkaz ředitele (na základě zákona č. 561/2004 Sb.,
a vyhlášky č. 13/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
(2) Docházka do výuky povinných, volitelných a zapsaných nepovinných
předmětů je povinná. Neúčast může být omluvena pouze v odůvodněných
případech na základě ustanovení odstavců (3) až (7).
(3) Uvolnění žáka z vyučovací hodiny je možné pouze se souhlasem příslušného
vyučujícího.
(4) O uvolnění žáka z výuky na 1 den rozhoduje třídní učitel, nebo učitel
odborného výcviku. Předem známé uvolnění žáka na 1 den z jiných než
zdravotních důvodů musí být nahlášeno třídnímu učiteli nebo učiteli odborného
výcviku před absencí.
(5) Předem známé uvolnění žáka z výuky na dobu delší než 1 den je možné
pouze se souhlasem ředitele školy na základě písemné žádosti doporučené
třídním učitelem nebo učitelem odborného výcviku (u nezletilých žáků na základě
žádosti zákonných zástupců).
(6) O nepředvídané nepřítomnosti žáka ve výuce informuje žák, příp. jeho
zákonní zástupci školu nejpozději do 3 kalendářních dnů.
(7) Při nepřítomnosti pro nemoc delší než 3 vyučovací dny je podmínkou
omluvení absence potvrzení ošetřujícího lékaře. Ve výjimečných případech může
škola vyžadovat potvrzení o nemoci žáka i v případě kratších absencí. Pokud
ošetřující lékař odmítne potvrzení vydat, vyplní žák nebo jeho zástupce
prohlášení o nepřítomnosti.
(8) Žák je povinen omluvit absenci u třídního učitele, nebo učitele odborného
výcviku nejpozději do 2 vyučovacích dnů po návratu do školy.
(9) Zjistí-li třídní učitel, že se žák neúčastní vyučování po dobu nejméně
5 vyučovacích dnů a jeho neúčast při vyučování není omluvena, vyzve ředitel
žáka nebo zákonného zástupce u nezletilých žáků, aby neprodleně doložil důvody
nepřítomnosti. Jestliže do 10 dnů od doručení výzvy žák do výuky nenastoupí
nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, posuzuje se jako by studia zanechal.
(10) Z pověření třídního učitele nebo učitele odborného výcviku je žák povinen
konat službu ve třídě nebo v dílně a plnit povinnosti služby, o kterých byl
průkazně informován.
(11) Odborný výcvik pro první ročník zahajuje učební den v 7:00 h, pro vyšší
ročníky se zahajuje učební den v 6:00 h. Přestávka pro všechny ročníky
je od 9:30 do 10:00 h a její trvání se nezapočítává do učební doby odborného
výcviku. V případě nutnosti má žák právo požádat učitele odborného výcviku
o mimořádný odpočinek.
(12) V odborném výcviku SOU je vyučovací jednotkou vyučovací hodina v délce
60 minut.
(13) V odborném výcviku má žák nárok na samostatnou skříňku pro úschovu
civilního a pracovního oblečení. Uzavření skříňky si odpovídajícím způsobem
zajistí.
(14) Žák má nárok na minimálně jeden pracovní oděv a obuv po dobu učební
doby (podle oborů).
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(15) Žák má právo
a hygienických potřeb.

na

poskytnutí

ochranných

pracovních

pomůcek

(16) Jestliže žák pracuje na zakázkách, má právo na odměnu dle platných
předpisů.
(17) Žák má právo na zvláštní konzultace, které mu poskytne učitel odborného
výcviku v případě dlouhodobé omluvené absence.
(18) Vstup do šaten v odborném výcviku má žák povolen jen v určenou dobu
před a po vyučování. V jinou dobu může vstup povolit výjimečně učitel
odborného výcviku.
(19) Do dílny přichází žák nejpozději 5 minut před zahájením vyučování, nenosí
s sebou objemné tašky a batohy. Rovněž nenosí věci, které s výukou nesouvisí.
(20) V průběhu vyučovacího dne se žák zdržuje na určeném pracovišti a řídí
se pokyny učitele odborného výcviku. Při pracovních činnostech používá
předepsané ochranné pomůcky a dodržuje požadované bezpečnostní zásady.
Zjištěné závady je povinen neprodleně hlásit učiteli odborného výcviku.
(21) Žák udržuje a chrání před ztrátou a poškozením svěřené nářadí, nástroje
a strojní zařízení. Se svěřenými prostředky a materiálem řádně hospodaří.
(22) Obsluhovat stroje a jiná technická zařízení smí žák pouze s vědomím učitele
odborného výcviku za účelem výuky.
(23) Opustit určené pracoviště smí žák pouze s vědomím učitele odborného
výcviku.
(24) Za výpůjční známky z výdejny nářadí podepisuje žák hmotnou odpovědnost.
Vypůjčené nářadí ihned po použití vrátí očištěné zpět do výdejny nářadí.
Případnou ztrátu známek nebo poškození nářadí je žák povinen neprodleně hlásit
učiteli odborného výcviku a pracovníkovi ve výdejně nářadí.
(25) Při vypůjčování nářadí, pomůcek z výdejny nářadí se žák řídí „Zásadami
pro vypůjčování nářadí“, s nímž byl prokazatelně seznámen a které jsou
zveřejněny v každé dílně.
(26) V době teoretického vyučování nemají žáci povolen do dílen přístup.
(27) Do školní budovy SOU se vchází pouze hlavním vchodem. V šatním prostoru
si žáci odkládají oděv a obuv do šatních skříněk k tomu určených, příp.
uzamykatelných šaten.
(28) Přesun žáků SOU z teoretické výuky do sportovní haly probíhá pouze
bočním vchodem, po přezutí za doprovodu vyučujících tělesné výchovy.
(29) Žák je povinen v případě pracovní aktivity (pracovního poměru) v průběhu
školního roku, což je doba výuky a době prázdnin, provést zrušení uplatnění
daňových odpočtů v „Prohlášení poplatníka daně….“, které má podepsáno
ve mzdové účtárně.
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Čl. 6

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
(1) Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání
na vysvědčení stanoví příkaz ředitele (na základě zákona č. 561/2004 Sb.,
a vyhlášky č. 13/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
(2) Docházka do výuky povinných, volitelných a zapsaných nepovinných
předmětů je závazná. Neúčast může být omluvena pouze v odůvodněných
případech na základě ustanovení odstavců (3) až (7).
(3) Uvolnění žáka z vyučovací hodiny je možné pouze se souhlasem příslušného
vyučujícího.
(4) O uvolnění žáka z výuky na 1 den rozhoduje třídní učitel.
(5) Předem známé uvolnění žáka z výuky na dobu delší než 1 den je možné
pouze se souhlasem ředitele školy na základě písemné žádosti doporučené
třídním učitelem (u nezletilých žáků na základě žádosti zákonných zástupců).
(6) O nepředvídané nepřítomnosti žáka ve výuce informuje žák, příp. jeho
zákonní zástupci školu nejpozději do 3 kalendářních dnů.
(7) Při nepřítomnosti pro nemoc delší než 3 vyučovací dny je podmínkou
omluvení absence potvrzení ošetřujícího lékaře. Ve výjimečných případech může
škola vyžadovat potvrzení o nemoci žáka i v případě kratších absencí. Pokud
ošetřující lékař odmítne potvrzení vydat, vyplní žák nebo jeho zástupce
prohlášení o nepřítomnosti.
(8) Žák je povinen omluvit absenci u třídního učitele nejpozději do 2 vyučovacích
dnů po návratu do školy.
(9) Zjistí-li třídní učitel, že se žák neúčastní vyučování po dobu nejméně
5 vyučovacích dnů a jeho neúčast při vyučování není omluvena, vyzve ředitel
žáka, příp. zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody
nepřítomnosti. Jestliže do 10 dnů od doručení výzvy žák do výuky nenastoupí
nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, posuzuje se jako by studia zanechal.
(10) Z pověření třídního učitele je žák povinen konat službu ve třídě a plnit
povinnosti služby, o kterých byl průkazně informován.
(11) Žáci dálkového studia jsou vybaveni studijními průkazy, do kterých
je zaznamenán průběh studia a splnění studijních požadavků.
(12) V šatně si žáci odkládají oděv a obuv do šatních skříněk k tomu určených,
příp. uzamykatelných šaten.
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Čl. 7

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Kopřivnice, příspěvková organizace je škola zřízená Moravskoslezským
krajem s právní subjektivitou, řídí se platnými zákony, vyhláškami vlády ČR,
nařízeními a usneseními Zastupitelstva a Rady Moravskoslezského kraje a dalšími
směrnicemi. Žák nebo jeho zákonný zástupce má právo být informován o jejich
obsahu. Na požádání je materiál přístupný na sekretariátě školy.
(2) V případě porušování platných zákonů a vyhlášek a porušování povinností
žáka stanovených tímto školním řádem může být žákovi podle závažnosti
přestupku a hodnocení účinnosti předchozích výchovných opatření uděleno
některé z následujících výchovných opatření v souladu se zákonem č. 561/2004
Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:
- napomenutí třídním učitelem nebo učitelem odborného výcviku,
- důtka třídního učitele, vychovatele nebo učitele odborného výcviku,
- důtka ředitele,
- podmíněné vyloučení ze studia1),
- vyloučení za studia1).
(3) Za hrubé slovní nebo fyzické útoky žáka vůči kterémukoli pracovníkovi školy,
v případě jakékoliv prokázané formy šikany a v případě prokázaného užití
návykových látek bude žákovi uděleno toto výchovné opatření:
- podmíněné vyloučení ze studia1),
- vyloučení ze studia1).
(4) V případě příkladného plnění studijních povinností, úspěšné reprezentace
školy a další mimořádné aktivity může být žákovi uděleno některé z následujících
výchovných opatření:
- pochvala učitele odborného výcviku nebo vychovatele,
- pochvala třídního učitele,
- pochvala ředitele školy.
(5) Tímto ustanovením se ruší Školní řád ze dne 1. 9. 2017.
(6) Tento Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018.
V Kopřivnici 31. srpna 2018

Mgr. Jan Pavelka
ředitel školy
Poznámka:
1)
V těchto případech se postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád)
ve znění pozdějších předpisů.
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