Školní řád
Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního
řádu školy.

1. Práva žáků
1.1. Žáci mají právo:
1.1.1. Na vzdělání a školské služby.
1.1.2. Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, na informace mají
v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popř. osoby, které vůči nim
plní vyživovací povinnost.
1.1.3. Na bezpečné stabilní prostředí, kde je chráněn před fyzickým a psychickým
násilím.
1.1.4. Volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí.
1.1.5. V rámci školy zakládat samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni,
jejím prostřednictvím se obracet na ředitele školy a žádat vysvětlení
k závažným rozhodnutím týkajících se žáků školy. Ten je povinen se těmito
stanovisky zabývat.
1.1.6. Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se
vzdělávání.
1.1.7. Využívat materiální vybavení školy, míst a učeben praktického vyučování pro
své další vzdělávání a výchovu.
1.1.8. Zúčastňovat se zájmové činnosti mimo SŠRV, která však nesmí být na úkor
plnění školních povinností.
1.1.9. Zúčastňovat se mimoškolních činností a akcí pořádaných školou a používat
přidělené prostory s vybavením.
1.1.10. Své vzdělávací, výchovné a s tím související problémy řešit s příslušným
pedagogickým pracovníkem nebo výchovným poradcem.
1.1.11. Požádat o pomoc kohokoli z pedagogických pracovníků v případě, že se žák
cítí ohrožen, utlačován, nebo má nějaké trápení.
1.1.12. Ve sporných záležitostech ze strany spolužáků nebo pedagogických
pracovníků má žák právo na vyřešení s následným opatřením vedoucím
k nápravě.
1.1.13. Zvolit si z nabídnutých možností volitelný předmět a přihlásit se na jeden či
více nepovinných předmětů (u nezletilých žáků tak může učinit zákonný
zástupce).
1.1.14. Právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek
stanovených v § 14 školského zákona.
1.2. Rodiče (zákonní zástupci) mají právo zejména na:
1.2.1. Svobodnou volbu školy pro své dítě.
1.2.2. Informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole.
1.2.3. Informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím v platném znění.
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1.2.4. Nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy.
1.2.5. Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského
zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona.
1.2.6. U dětí 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.
1.2.7. Volit a být voleni do školské rady.
1.2.8. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí
vzdělávání žáka.
1.2.9. Požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka.

2. Povinnosti žáků, zákonných zástupců
2.1. Žáci jsou povinni:
2.1.1. Řádně docházet do školy a vzdělávat se.
2.1.2. Dodržovat školní řád, řád praktického vyučování, předpisy a pokyny školy
k ochraně zdraví a bezpečnosti práce a protipožární ochrany, s nimiž byli
seznámeni.
2.1.3. Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními
předpisy, školním řádem a řádem praktického vyučování.
2.2. Zletilí žáci jsou povinni:
2.2.1. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
2.2.2. Dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami
stanovenými tímto školním řádem.
2.2.3. Oznamovat škole další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání
2.3. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:
2.3.1. Zajistit, aby žák docházel řádně do školy.
2.3.2. Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek
týkajících se vzdělávání žáka.
2.3.3. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka
nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání.
2.3.4. Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami
stanovenými tímto školním řádem.
2.3.5. Oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání žáka.

3. Pravidla omlouvání nepřítomnosti:
3.1. Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody
nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku
jeho nepřítomnosti.
3.2. Jako povinná součást omluvenky u zletilých žáků bude potvrzení od lékaře v případě,
že nepřítomnost přesáhne 3 dny školního vyučování. Pokud má zletilý žák závažné
důvody absence přesahující 3 dny, které nelze doložit lékařským, příp. úředním
potvrzením, budou tyto posouzeny individuálně vedením školy. V případě časté
a opakující se absence bude školou požadováno lékařské (úřední) potvrzení o veškeré
absenci, a to jak u zletilých, tak i nezletilých žáků, podepsané též zákonným
zástupcem.
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3.3. Ve sporných případech může být se žákem zahájeno řízení podle Metodického
pokynu MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování žáků z vyučování, prevenci
a postihu záškoláctví ze dne 11. 3. 2002, č.j. 10 194/2002-14 v platném znění.
3.4. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování nebo činností pořádaných školou z důvodů
předem známých, požádá žák nebo zákonný zástupce o uvolnění předem:
• vyučujícího, pokud jde o 1 vyučovací hodinu,
• třídního učitele, pokud jde o více než 1 vyučovací hodinu v jednom dni,
• učitele praxe nebo odborného výcviku, požaduje-li o uvolnění na část vyučovacího
dne,
• písemně ředitele školy, pokud jde o uvolnění na 2 a více dní.
3.5. Ihned po skončení absence, nejpozději do jednoho měsíce, je žák povinen předložit
třídnímu učiteli, učiteli praxe nebo učiteli odborného výcviku řádnou omluvenku
o důvodu nepřítomnosti. Absence doložená po této lhůtě, bude hodnocena jako
neomluvená. Omluvenka bude zapsána v žákovské knížce, v záznamu o nemocnosti
žáka DM, nebo bude mít formu lékařského, popř. úředního potvrzení. U nezletilých
žáků je omluvenka podepsána zákonným zástupcem, u zletilých rodičem nebo jinou
osobou, která žáka vyživuje. Nepřítomnost lze omluvit jen při závažných důvodech.
3.6. Žák, který je omluven z vyučování z důvodu nemoci, je povinen dodržovat stanovený
léčebný režim. Jeho nedodržování bude považováno za neomluvenou absenci.
3.7. Při rozsáhlé, opakované neomluvené absenci, může být žák podmíněně vyloučen ze
studia SŠRV, dopady absence budou řešeny v souladu s § 68 školského zákona
v platném znění.
3.8. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy bylo řediteli doručeno
sdělení o zanechání studia, nebo pokud neomluví nepřítomnost ve škole delší než pět
vyučovacích dnů a na písemnou výzvu školy nedoloží do deseti dnů důvod své
nepřítomnosti.
3.9. Je-li žák nemocen déle než týden, bude omlouván ze znalosti látky probírané v době
jeho nepřítomnosti ve škole dva vyučovací dny. Je-li nepřítomnost kratší než týden, je
omlouván pouze jeden den.
3.10.Onemocní-li žák infekční chorobou, nebo se s ní dostane do styku, oznámí to on,
nebo zákon. zástupce neprodleně řediteli školy, popř. třídnímu učiteli. Takový žák se
může zúčastnit vyučování jen po rozhodnutí příslušného ošetřujícího lékaře.
3.11.Dosáhne-li nepřítomnost žáka v hodinové dotaci jednotlivých vyučovaných předmětů
30% a více za pololetí, žák nebude z předmětu klasifikován a podstoupí „zkoušku
k doplnění podkladů pro hodnocení“, pokud ředitel školy nerozhodne jinak.

4. Další pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a zaměstnanci ve škole:
Docházet do hodin teoretického a praktického vyučování pravidelně a včas podle
stanoveného rozvrhu hodin, denního rozpisu praxe, odborného výcviku, popř. dle
pokynů pedagogických pracovníků. Účastnit se činností organizovaných školou.
4.2. Po celou dobu přípravy na povolání mají žáci povinnost:
4.2.1. Pilně se učit a osvojovat si vědomosti, znalosti a dovednosti stanovené
tématickými plány oboru (ŠVP).
4.2.2. Ochotně plnit vzdělávací a pracovní úkoly uložené pedagogickými pracovníky.
4.2.3. Mít v pořádku všechny školní potřeby, jako žákovské knížky, učebnice, sešity,
psací potřeby, pracovní výstroj a ochranné pomůcky pro praxi a odborný
výcvik. Žáci si řádně vedou Deník praxe.
4.1.
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4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

4.7.

4.8.

4.2.4. Nejpozději 5 minut před začátkem vyučování být na svém místě v učebně nebo
na pracovišti a být připraven na výuku.
4.2.5. Prokazovat patřičnou úctu a respekt pedagogickým pracovníkům a ostatním
pracovníkům školy.
4.2.6. Přicházet do školy, na praxi a na odborný výcvik slušně a vhodně oblečen
a upraven bez výstřelků v účesu a odívání, v souladu s předpisy BOZP. Ve
vyhrazených prostorách se přezouvat.
4.2.7. Žák, který ze závažných důvodů nemůže nastoupit na OV nebo učební praxi,
koná náhradní teoretickou výuku v ročníku stanoveném zástupcem ředitele
školy.
4.2.8. Chovat se ohleduplně a slušně ke svým spolužákům a všem zaměstnancům
školy, zdržovat se projevů šikany, vandalismu, brutality, kriminality,
xenofobie, šíření rasové nenávisti. Při výskytu jakéhokoli typu šikany se
postupuje podle vypracovaného plánu proti šikanování (platí také pro body
5.4., 5.14. tohoto školního řádu ).
4.2.9. Udržovat v pořádku své místo v učebně a na pracovišti, dbát na udržování
čistoty ve všech prostorách školy.
4.2.10. Udržovat svou výstroj na praxi a odborný výcvik v řádném stavu (čistý oděv,
čistá a vysušená rybářská výstroj), tuto řádně uložit a uzamknout v přiděleném
šatnovém boxu. Za odloženou výstroj žáka a osobní věci mimo uzamčený
šatnový box SŠRV nezodpovídá.
4.2.11. Šetřit zařízení školy, chránit ho před poškozením a hospodárně zacházet se
zapůjčenými učebními pomůckami a ochrannými oděvy. V případě svévolného
poškození je zletilý žák nebo jeho zákon. zástupce povinen zajistit opravu nebo
uhradit vzniklou škodu.
4.2.12. Vystupovat ukázněně na všech akcích pořádaných školou, řídit se pokyny
pedagogického dozoru.
Neohrožovat zdraví a bezpečnost vlastní, svých spolužáků ani ostatních pracovníků
školy, dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v praktické
i teoretické výuce a zásady protipožární ochrany.
Žáci jsou povinni dodržovat pokyny ředitele školy vedoucí k zajištění bezpečnosti ve
škole, jsou povinni nahlásit pobyt cizí osoby vedení školy, příp. v sekretariátu školy
nebo jinému pracovníku školy. Dále jsou povinni ohlásit vedení školy nastalou
mimořádnou situaci (viz Minimální standard bezpečnosti v SŠRV).
V odůvodněných případech v součinnosti s příslušnými orgány dle platné legislativy
předat vzorek testu na rezidua drog.
Dbát zásad občanského soužití a společenského chování, nepoškozovat ani na
veřejnosti dobré jméno školy. Žák, který svým jednáním hrubým způsobem poškodí
dobré jméno SŠRV Třeboň, může být podmíněně vyloučen nebo vyloučen ze studia.
Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy hlásit
bez zbytečného odklady vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci
školy.
V odůvodněných případech v součinnosti s příslušnými orgány dle platné legislativy
je žák povinen předložit své osobní věci.
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5. Žákům je zakázáno:
5.1. Ve škole, na akcích pořádaných školou, na domově mládeže nosit a přechovávat
zbraně, včetně předmětů nebezpečných pro zdraví a život; v době výuky používat
věci, které by mohly rozptylovat pozornost žáků při vyučování.
5.2. Při odborném výcviku, na praxi, laboratorních cvičeních, sportovních a jiných
činnostech, ve kterých je zvýšená možnost ohrožení zdraví, je žákům zakázáno se
účastnit bez odložení nebo zabezpečení proti možnosti zranění a zachycení
ozdobných a jiných pro činnost nevhodných a nebezpečných předmětů. Těmito
ozdobnými, pro činnost nevhodnými a nebezpečnými předměty jsou například
náramky, hodinky, náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky, řetězy
na klíče, kovové ozdoby oděvu aj. Žáci se budou účastnit těchto činností bez výše
uvedených předmětů.
5.3. Vyjadřovat se hrubě a vulgárně, chovat se nevhodně.
5.4. Duševně nebo fyzicky týrat spolužáky nebo vyžadovat na nich násilím různé služby,
popř. peníze apod.
5.5. Jakkoliv napadat pracovníka školy, zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka
vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností
stanovených tímto zákonem, za něž může být žák podmíněně vyloučen ze studia.
5.6. Před ukončením vyučování opustit svévolně třídu nebo určené pracoviště.
5.7. Vstupovat do kabinetů a kanceláří školy bez vědomí učitele či administrativního
pracovníka.
5.8. Přijít na výuku pod vlivem alkoholických nápojů, přinášet je do školy, požívat je ve
škole a na akcích pořádaných školou.
5.9. Přijít na výuku pod vlivem ostatních návykových látek, požívat a držet omamné látky
a jiné látky poškozující zdraví, přinášet je do školy a podílet se na jejich distribuci.
5.10. Nosit do školy bez závažných důvodů neúměrně vysoké částky peněz.
5.11. Kouřit ve vnitřních i vnějších prostorách a při všech akcích pořádaných školou.
5.12. Manipulovat jakýmkoliv elektrickým nebo plynovým zařízením ve všech objektech
školy.
5.13. Používat mobilní telefony a fotoaparáty k jakémukoli nahrávání nebo fotografování
ve všech prostorách školy i při všech akcích pořádaných školou.
5.14. Zneužívat informačních technologií k utlačování nebo znevažování důstojnosti
jiných žáků a pedagogických pracovníků.
5.15. Provozovat hazardní hry, uchovávat, přehrávat a rozšiřovat pornografické materiály
v celém objektu školy.

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílčí, samostatné části školního řádu - ve
směrnici Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - (klasifikačním řádu).
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7. Provoz a vnitřní režim školy
7.1. Režim činnosti ve škole
Výuka začíná v 8,00 hod, popř. v 7,10 hod., odborný výcvik v 7,00 hod. praktické vyučování
zpravidla v 7,30 hod. Vyučovací hodina teoretického vyučování trvá 45 minut. Vyučovací
hodina odborného výcviku a praktického vyučování trvá 60 minut.
Žákům, kterým začíná výuka 1. vyučovací hodinu (v 7,10 hod.), je umožněn přístup do
prostorů teoretického vyučování od 7,00 hod. Ostatním žákům nejdříve 15 minut před
zahájením jejich výuky. Do té doby mají možnost pobývat ve vestibulu DM Táboritská 941.,
kde je zajištěn dozor službou konajícím vychovatelem. Vyučování probíhá podle časového
rozvržení vyučovacích hodin a přestávek, které je přílohou tohoto řádu. Tyto údaje mají žáci
zapsány v žákovských knížkách.
7.2. Služba žáků
Péči o třídu zajišťuje dvoučlenná žákovská služba vždy celý týden. Má tyto povinnosti:
7.2.1. Před každou vyučující hodinou zjišťuje u vyučujících potřebu učebních
pomůcek, přináší je a po vyučování opět odnáší.
7.2.2. Po deseti minutách nepřítomnosti učitele v hodině, nahlásí služba jeho
nepřítomnost zástupci ředitele pro teoretickou výuku.
7.2.3. Udržuje pořádek ve třídě a čistotu tabule po celý den. Dbá o květiny, větrání.
Na počátku hodiny ohlásí učiteli jména chybějících žáků. Po ukončení výuky
důkladně smaže tabuli, upraví třídu, zavře okna a zhasne světla. Toto provede
i v případě přesunu do jiné učebny.
7.3. Další pokyny a informace:
7.3.1. Záležitosti v sekretariátu školy si žáci obstarávají v době stanovené ředitelem
školy.
7.3.2. V období školního vyučování, kdy je již ukončena výuka v posledním ročníku
vzdělávání, již žák školu nenavštěvuje (pokud nekoná ředitelem stanovené
aktivity) – odpovědnost školy za žáka je v tomto období obdobná situaci
v režimu prázdninového provozu.
7.3.3. Exkurze jsou součástí výuky a jsou tedy pro žáky povinné.
7.3.4. Uvolňování žáků během výuky ze třídy, pracovišť odborného výcviku lze
pouze se souhlasem vyučujícího nebo zástupce ředitele, a to jen
ve výjimečných případech.
7.3.5. V případě vyloučení žáka ze studia z důvodu zvlášť hrubého porušení školního
řádu (např. za napadení spolužáka, pracovníka školy,..), nebude tento přijat
k následnému dokončení studia v následujícím školním roce.
7.3.6. Další podrobnosti o chování žáků upřesňují vnitřní směrnice školy (Vnitřní řád
domova mládeže, provozní řády jednotlivých pracovišť, požární řád,
Minimální standard bezpečnosti, apod.)..
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8. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany
před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,
nepřátelství nebo násilí.
Pracovníci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků, vytvářet
podmínky pro jejich zdravý vývoj a předcházet vzniku sociálně patologických jevů.
Žáci jsou povinni ve vztahu ke spolužákům, pedagogům i zaměstnancům dodržovat pravidla
občanského soužití, normy slušného chování a přátelské vztahy. Je zakázáno jakékoli
chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašit jiného žáka, případně
skupinu žáků (dále jen "šikanování“). Je zakázáno šikanování verbální, fyzické, přímé
i nepřímé, aktivní i pasivní, dále šikana prostřednictvím elektronické komunikace (tzv.
kyberšikana).
Dojde-li k projevům diskriminace, nepřátelství nebo násilí, mají žáci povinnost tuto
skutečnost oznámit pedagogickým pracovníkům, případně jiným zaměstnancům školy a mají
právo na náležité objasnění těchto projevů a ochranu ze strany školy.
8.1. V rámci bezpečnosti nevpouštějí žáci cizí osoby do budovy školy. V případě potřeby
doprovodí cizí osobu do sekretariátu školy, příp. k p. řediteli.
8.2. Žáci dbají o svoji bezpečnost, nevyklání se z oken, řídí se pokyny a upozorněními
zaměstnanců školy
8.3. Žáci se chovají tak, aby neohrozili zdraví své ani svých spolužáků. Dodržují zásady
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární předpisy a opatření.
8.4. Před konáním školních akcí (exkurze, lyžařský výcvikový kurs, sport. kurz, zahraniční
zájezd apod.) provedou vyučující pověření pedag. dozorem na akci poučení žáků
o bezpečnosti a ochraně zdraví a prevenci možných rizik. O poučení provedou zápis do
třídní knihy.
8.5. Žáci mohou opustit budovu školy pouze v době přerušení výuky (viz rozvrh – volné
vyuč. hodiny). V této době za ně škola nenese zodpovědnost.
8.6. Školním úrazem není úraz, který se žákům stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě
na místo, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo
školu, nebo cestou zpět.
8.7. Všechny úrazy se zapisují do knihy o úrazech uložené v sekretariátu školy. Neohlášený
úraz nebude zohledněn.
8.8. V souvislosti s vyhláškou č. 57/ 2010 Sb. dochází ke změně v evidenci úrazů a zasílání
záznamů o úrazech takto:
záznam o úrazu se vyhotovuje v případě
- úrazu, jehož důsledkem je nepřítomnost žáka ve škole ve 2 po sobě jdoucích
vyučovacích dnech
- nebo pokud byla poskytnuta náhrada za bolest nebo za ztížení společenského
uplatnění
- nebo v případě smrtelného úrazu, pokud k úmrtí došlo po vyhotovení záznamu
o úrazu
Záznam o úrazu za uplynulý kalendářní měsíc zasílá škola zdravotní pojišťovně žáka, dle
pokynů též zřizovateli a v elektronické podobě České školní inspekci.
8.9. Žáci nesmí manipulovat s elektrickými spotřebiči bez dozoru vyučujícího.
8.10. Při přecházení z budovy školy a odborných pracovišť se žáci řídí pokyny vyučujících,
pravidly bezpečnosti chování na komunikacích a pravidly silničního provozu.
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Prevence užívání návykových látek
v souladu s Metodickým pokynem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a
řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) a Metodickým
doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.:
21291/2010-28):
• Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky (alkohol, omamné látky,
psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho
ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování). To neplatí pro případy, kdy osoba
užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením.
• Požívání omamných látek a psychotropních látek osobami mladšími 18 let je v ČR považováno
za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně – právní
ochrany dětí.
• V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému
zástupci žáka (dle § 7 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí).
• Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou
působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky.
Distribuce a šíření OPL dle trestního zákona č. 40/2009 Sb. je v ČR zakázána a takové jednání je
trestným činem nebo proviněním (§ 274, § 283, § 284, §285, § 286, § 287). Škola je povinna
v takovém případě takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením
věci policejnímu orgánu.
• V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku
v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem ve škole bude škola
postupovat stejně jako v předcházejícím bodu.
• V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test
na přítomnost OPL, ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce, resp.
žáka staršího 18 let s orientačním testováním žáka na přítomnost OPL.
• Porušení zákazu kouření v prostorách školy a na akcích pořádaných školou, zákazu konzumace
alkoholu ve škole a akcích organizovaných školou a za porušení zákazu užívání OPL, jejich
distribuci a přechovávání ve škole bude posuzováno individuálně dle závažnosti přestupku.
U tabákových a alkoholových přestupků v rozsahu napomenutí a důtek TU a důtky ŘŠ. V případě
krádeží, šikany a drog sníženou známkou z chování, podmínečným vyloučením nebo vyloučením
ze studia. Při opakovaném přestupku bude sankce přísnější.

Školní řád je schválen školskou radou dne 27. ledna 2020.
Školní řád je platný od 1. února 2020.
Ing. A. Vondrka, Ph.D. v.r.
ředitel školy
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