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ŠKOLNÍ ŘÁD 
 

 

 

 
 

Student se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na SUPŠ sv. Anežky České zavazuje řádně 

docházet do školy, řádně se vzdělávat, dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně 

zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen, a plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané 

v souladu s právními předpisy a tímto řádem. 

Po celou dobu studia je student povinen respektovat platné právní předpisy a obecné normy 

slušného chování a být si vědom, že svým vystupováním na veřejnosti reprezentuje školu. 

 

 

 

 

 

 

 

Práva a povinnosti studentů 

 

1) Studenti mají právo: 

 

 na poskytnutí informací o průběhu a výsledcích svého vzdělávání (na tyto informace 

mají v případě zletilých studentů právo také jejich rodiče, příp. osoby, které vůči 

zletilým studentům plní vyživovací povinnost) 

 volit a být voleni do školské rady (jsou-li zletilí) 

 zakládat v rámci školy samosprávní orgány (např. studentská rada), volit a být do nich 

voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy 

 vyjádřit svůj názor k rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělání 

 požádat vyučujícího o konzultaci 

 využívat k prezentaci vlastních prací školní prostory k tomu určené (po schválení 

vystavované kolekce uměleckou radou) 

 na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělání 

 stravovat se ve školní jídelně 

(chovají se zde ukázněně, dodržují hygienické předpisy a společenská pravidla 

stolování) 

 na služby a pomoc výchovného poradce 

– konzultace pro studenty (vých. problémy, problémy s učením, apod.) 

– informace o možnostech dalšího studia 

– pomoc studentům se speciálními poruchami učení 

 na ochranu zdraví přidělením osobních ochranných pomůcek podle seznamu 

vypracovaného vedoucím oboru 

 na poskytnutí první pomoci 

 na přihlížení k fyziologickým potřebám 
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2) Studenti jsou povinni: 

 

 Student dochází do školy pravidelně a včas, přináší si sešity, učebnice a další 

pomůcky a využívá účelně doby vyučování. 

 Je slušně oblečen, čistě upraven a přezouvá se. Vrchní oblečení odkládá v šatně. 

 Před každou vyučovací hodinou má připraveny učební pomůcky a ukázněně čeká na 

příchod vyučujícího. Nedostaví-li se vyučující do 10 minut po začátku vyučovací 

hodiny, oznámí toto služba na studijním oddělení. 

 Studenti při výuce mohou používat pouze ty učební pomůcky a potřeby, které určí 

vyučující. 

 Služba se stará o přinesení křídy a pomůcek, umývá tabuli. Hlásí třídnímu profesorovi 

jakékoliv poškození školního zařízení ve třídě. 

 Každý, kdo se nemohl připravit na vyučování, se omluví na začátku hodiny a uvede 

důvody. 

 Nebude-li se student moci zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, předloží 

svému třídnímu žádost o uvolnění. O uvolnění na dobu delší než 1 den je nutno 

písemně požádat ředitele školy. (Za nezletilého toto učiní jeho zákonný zástupce.) 

 Nemůže-li se student zúčastnit vyučování z nepředvídatelného důvodu, je povinen 

(u nezletilých zákonný zástupce) do 3 dnů oznámit třídnímu profesorovi důvod 

nepřítomnosti. Po příchodu do školy pak student do 5 pracovních dnů předloží 

třídnímu profesorovi omluvenku, která musí být podepsána zákonným zástupcem 

nebo zletilým studentem. (Trvá-li absence pro nemoc déle než 3 dny, musí být 

potvrzena ošetřujícím lékařem. Rodič /zákonný zástupce/ a zletilý student může 

omluvit maximálně třídenní absenci.) Ve výjimečných případech (při podezření 

na zanedbávání školní docházky) může škola požadovat jako součást omluvenky 

potvrzení ošetřujícího lékaře i v případě kratší nepřítomnosti (min. na dobu 

1 pololetí). 

 Jestliže se student neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho 

neúčast není omluvena, bude ředitelem školy vyzván písemně (v případě nezletilého 

jeho zákonný zástupce), aby neprodleně doložil důvody své nepřítomnosti, zároveň 

bude upozorněn, že jinak bude student posuzován, jako by vzdělání zanechal. 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 školy. 

 Opustit areál školy je studentům povoleno pouze při samostatném a řádném přesunu 

na výuku do ateliérů, odloučeného pracoviště a do tělocvičny, dále o přestávce určené 

rozvrhem na oběd, ve zvláštních případech na pokyn vyučujícího a po skončení 

výuky. 

 Zletilí studenti a zákonní zástupci nezletilých studentů jsou povinni informovat školu 

o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích studenta nebo jiných závažných 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělání. Pro účast na lyžařském 

výcviku a jiných určených akcích doloží student nebo zákonný zástupce lékařem 

vydané potvrzení o zdravotní způsobilosti. 

 Používat při určených činnostech osobních ochranných pomůcek. 

 Zletilí studenti a zákonní zástupci nezletilých studentů jsou povinni oznámit škole 

osobní údaje do školní matriky dle zákona § 28, odst. 2, a) – i) a další údaje, které jsou 

podstatné pro průběh vzdělávání a bezpečnost studenta, a změny v těchto údajích 

(každou změnu v osobních údajích nahlásí student do 3 dnů na studijním oddělení) 

 Student je povinen dodržovat úřední hodiny studijního oddělení a pomoci při 

manipulaci (skladování, nakládání, úpravě) materiálů potřebných k výuce 
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3) Studentům je zakázáno 

 

 kouřit v areálu školy a na pozemcích, které s ním souvisejí a které škola udržuje (např. 

chodníky) 

 požívat alkoholické nápoje a návykové látky, nebo manipulovat s nimi ve škole 

i mimo školu v době vyučování 

 nošení, držení, distribuce a zneužití návykových látek a nošení veškerých předmětů 

nesouvisejících s výukou, zbraní a předmětů, které se jako zbraně dají použít, 

výbušnin, pyrotechnických výrobků a jiných obdobných předmětů ohrožujících život 

a zdraví osob (porušení bude považováno za závažné porušení školního řádu), student 

je povinen oznámit případný nález návykové nebo nebezpečné látky vyučujícímu 

 v případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit 

zákonnému zástupci žáka. Škola je povinna oznámit orgánu sociálněprávní ochrany 

dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, 

že žák požívá návykové látky. Distribuce dle § 187 trestního zákona a šíření OPL dle 

§ 188 trestního zákona je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem nebo 

proviněním. Škola je povinna v takovém případě takový trestný čin překazit a učiní 

tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu 

 vstupovat do školy pod vlivem jakýchkoliv návykových látek, které ovlivňují 

rozpoznávací schopnosti a snižují sebeovládání (veškeré omamné a psychotropní 

látky, alkohol, chemikálie, barbituráty a další) 

 dopouštět se jednání, která by byla kvalifikována jako přestupek, či trestný čin 

 vodit do areálu školy jakákoliv zvířata 

 používat mobilní telefony (komunikátory) ve všech budovách školy (při vstupu do 

budovy je nutné mobilní telefon vypnout) 

 vstupovat bez vyzvání do ředitelny, kabinetů, sborovny a kanceláře školy 

 v celém areálu školy a na akcích pořádaných školou je žákům zakázáno pořizovat 

zvukové a vizuální záznamy, kromě žáků, kteří tyto vytvářejí v rámci svého 

odborného cvičení schváleného vedoucím oboru. Výjimku povoluje na základě 

písemné žádosti ředitel školy. Porušení zákazu bude hodnoceno jako zvláště závažné 

porušení školního řádu 

 používat vlastní přenosné počítače, pokud není jejich používání povoleno vyučujícím 

předmětu pro realizaci výuky(v tomto případě musí student doložit revizní zprávu) 

 

4) Pravidla a chování studentů a jejich vzájemných vztahů s pedagogy 

 

 V prostorách školy se studenti chovají slušně (k sobě navzájem i ke svým pedagogům, 

ostatním zaměstnancům školy a všem osobám, které se zdržují ve škole). 

 V areálu školy student zdraví všechny dospělé osoby. Při vstupu pedagoga do třídy 

a jeho odchodu z vyučování zdraví student povstáním. Hrubé slovní a úmyslné 

fyzické úkony studenta vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné 

porušení povinností stanovených tímto školním řádem a školským zákonem a budou 

důvodem k podmínečnému vyloučení nebo k vyloučení ze studia. 

 Student je povinen vyvarovat se projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí, 

šikanování a rasové nesnášenlivosti a porušení této zásady neprodleně nahlásit 

třídnímu profesorovi, příp. výchovné poradkyni nebo řediteli školy. Projevy 

šikanování a rasismu budou vždy považovány za závažné porušení školního řádu. 
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5) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a zacházení s majetkem školy 

 

 Při vyučování v odborných učebnách, laboratořích, ateliérech aj. praktických 

činnostech organizovaných školou je každý student povinen dodržovat zásady 

bezpečnosti, ochrany zdraví, protipožární ochrany, chovat se takovým způsobem, aby 

nedocházelo k úrazu vlastnímu ani k úrazu jiné osoby (blíže Metodický pokyn 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských 

zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy). Vždy se řídí 

pokyny vyučujícího. Při exkurzích, výletech, lyžařském výcviku a podobných akcích 

je student povinen řídit se pokyny pedagogického dozoru a bez jeho souhlasu se 

nevzdalovat od ostatních studentů nebo z určeného místa. Dále je povinen mít 

k dispozici průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho kopii. 

 Zjistí-li student jakékoliv technické nedostatky či závady, je povinen je neprodleně 

ohlásit nejbližšímu profesorovi nebo správnímu zaměstnanci školy. Tatáž povinnost 

platí i v situacích ohrožujících zdraví a majetek. 

 Student se při všech činnostech v rámci výuky i mimo ní chová takovým způsobem, 

aby nedocházelo k poškozování, zničení, ztrátě či jinému znehodnocení majetku 

školy. Je-li svědkem takového počínání ze strany jiných osob, okamžitě toto hlásí 

vyučujícímu, třídnímu profesorovi nebo v kanceláři školy. Jako zvláště závažný 

přestupek budou posuzovány projevy vandalismu včetně sprejerství. 

 Při vzniku nebezpečí požáru apod. se řídí organizačními pokyny zaměstnanců školy. 

 Na akcích pořádaných školou je student povinen řídit se pokyny pedagoga konajícího 

dozor a platí pro něho obdobná pravidla, kterými je povinen se řídit v areálu školy. 

 

5) Odpovědnost studenta za své jednání 

 

 Každý je odpovědný za škodu, kterou svým jednáním způsobil, a to i v případě, že 

škoda byla způsobena z nedbalosti. Veškeré škody způsobené na majetku školy bude 

škola vymáhat po viníkovi, při vyšetřování veškerých škod způsobených třetí osobě 

poskytne škola nezbytnou součinnost orgánům činným v trestním řízení, orgánům 

obce nebo poškozenému, který bude po viníkovi náhradu škody vymáhat. 

 Přechod mezi budovami je v přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním 

bez pedagogického dozoru, žáci dbají všech všeobecně platných a dopravně 

bezpečnostních předpisů. 

 

 

Závěrečná ustanovení 

 

 Závažná zaviněná porušení povinností stanovených tímto řádem mohou být důvodem 

k podmínečnému vyloučení a ve zvláště závažných případech k vyloučení ze studia. 

 V případě spáchání protiprávního jednání (krádeže, projevy školního násilí, držení, 

distribuce a šíření omamné a psychotropní látky, přestupky, trestné činy) škola zamezí 

pokračování tohoto jednání a splní neprodleně ohlašovací povinnosti směrem 

k orgánům sociálně-právní ochrany dětí, orgánům činným v trestním řízení, dalším 

orgánům obce a zákonným zástupcům nezletilého dítěte. 

 Na základě doporučení MŠMT ČR ze dne 9. 3. 2011, stanovuje ředitel školy toto: 

V období školního vyučování, kdy je již ukončena výuka v posledním ročníku 

vzdělávání, již žák, pokud nekoná ředitelem školy stanovené aktivity, školu 

nenavštěvuje. 

Tj. od okamžiku předání výročního vysvědčení a odevzdání praktické maturitní práce 

do okamžiku předání maturitního vysvědčení (resp. do okamžiku, kdy žák ve smyslu 

zákona přestává být žákem školy). 

Např. se žák dostavuje na instalaci praktické maturitní práce, dostavuje se na 

jednotlivé maturitní zkoušky ve stanovených termínech, apod. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

V Českém Krumlově                                                                                Ing. Martin Busta 

dne 15. února 2012            ředitel školy 

 

                                                                     
     


