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Š K O L N Í Ř Á D  

Školní řád VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197, 

vychází ze zákona 561/2004 Sb., školský zákon a z Vyhlášky MŠMT č.13/2005 o středním vzdělávání a 

vzdělávání v konzervatoři. Jeho dodržování je závazné pro všechny žáky školy.  

Hlavní zásady vzdělávání  

1. rovný přístup každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské 

unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a 

náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu 

nebo jiného postavení občana  

2. zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce  

3. vzájemná úcta, respekt, názorová snášenlivost, solidarita a důstojnost všech účastníků 

vzdělávání.  

 Obecným cílem vzdělávání je zejména rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a 

sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon 

povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života.  

 

Škola je apolitická  

Vychovává žáky v duchu humanismu, vede je k národnostní, náboženské a rasové snášenlivosti. Ve škole 

je zakázána propagace fašistických nebo nacionalistických názorů a reklam na prodej výrobků 

ohrožujících zdraví, psychiku, normální vývoj a poškozujících životní prostředí.  

Ve škole není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace - §32 odst. (1) 

zákona č. 561/2004 Sb.  

Úvodní ustanovení  

1. Dobrovolným rozhodnutím ke studiu na VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora přejímá žák i závazek řídit se 

tímto školním řádem.  

2. Tento školní řád platí pro žáky 1. až 4. ročníku SPŠ, dále jen žáci.  

Čl. I. - Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků  

1. Žáci mají právo především:  

a. na svobodu myšlení, svědomí a náboženství  

b. na přístup k vědeckotechnickým poznatkům podle možností školy a na moderní metody 

výuky  

c. na vzdělávání v oblasti studijního programu školy  

d. vyjádřit své vlastní názory  
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e. podat stížnost řediteli školy  

f. na informaci o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka  

g. volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí  

h. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a 

jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že vedení školy je povinno se 

stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat  

i. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, 

přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni 

vývoje  

j. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení 

v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona.  

2. Práva uvedená v článku I. odst. e), f), g) a j) mají také zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků  

3. Práva uvedená v článku I. odst. f) mají v případě zletilých žáků také jejich rodiče, případně osoby, 

které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.  

Čl. II. - Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků  

1. Žáci jsou povinni:  

a. řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat  

b. dodržovat vnitřní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli 

seznámeni  

c. plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s platnými 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 tyto údaje: 

• jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, adresu 

pro doručování písemností a telefonické spojení, zdravotní pojišťovnu, u které je žák 

pojištěn  

• údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání  

• údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít 

vliv na průběh vzdělávání  

• jméno, příjmení a adresu rodičů, případně osob, které mají vůči nim vyživovací povinnost  

• změny v těchto údajích oznamovat do 3 dnů  
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3. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:  

a. zajistit, aby žák docházel řádně do školy  

b. na vyzvání ředitele školy nebo jím pověřené osoby (učitele, výchovného poradce) se 

osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka   

c. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání  

d. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými 

školním řádem  

e. oznamovat škole údaje podle čl. II., odst. 2 písm. c) a změny v těchto údajích do 3 dnů 

po změně  

 

Čl. III. - Docházka do školy   

1. Žák je povinen docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu a zúčastňovat se 

aktivně vyučování ve všech předmětech – povinných, volitelných a nepovinných, do kterých byl 

přijat.  

2. V průběhu vyučování nesmějí žáci (kromě výuky a případů uvedených dále) opustit školní budovu. 

Umožňují-li to provozní a povětrnostní podmínky, mohou studenti o přestávce využít k odpočinku 

školní dvůr. Budovu neopouští v době přestávek mezi vyučovacími hodinami, kromě polední 

přestávky, tj. přerušení výuky, která trvá 45 a více minut. Škola zodpovídá za bezpečnost žáků 

pouze v areálech školy. 

3. Opustit areál školy může žák pouze se souhlasem třídního učitele, v případě jeho nepřítomnosti 

se souhlasem zastupujícího třídního učitele. Vyučující, který žáka uvolní, zapíše tuto skutečnost 

do třídní knihy.  

4. Neúčast na vyučování:  

a. Z předem známých závažných důvodů o uvolnění žáka rozhoduje:  

• z nejvýše tří vyučovacích hodin, učitel příslušného předmětu, jehož výuky má být 

žák přítomen  

• z jednoho vyučovacího dne na základě předem předložené žádosti zákonného 

zástupce žáka nebo zletilého žáka, nebo na základě úředního dokladu třídní učitel  

• na dobu delší než jeden vyučovací den na základě třídnímu učitele předložené 

písemné žádosti zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka, ředitel školy 

na doporučení třídního učitele  

b. V případě neúčasti na vyučování z předem neznámých důvodů:  

• je žák povinen do tří dnů doložit třídnímu učiteli důvody své nepřítomnosti. 

Za nezletilého žáka tak učiní jeho zákonný zástupce.  
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c. Nejsou-li doloženy důvody nepřítomnosti žáka podle odst. b) do 5 dnů, vyzve třídní učitel 

písemně zákonného zástupce žáka, nebo zletilého žáka, aby důvody nepřítomnosti škole 

doložil úředním dokladem (např. potvrzením ošetřujícího lékaře) nejpozději do 10 dnů od 

doručení výzvy. Neučiní-li tak, nebo do školy žák nenastoupí, je žák posuzován, jako by 

studia zanechal a přestává být žákem VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora posledním dnem této 

lhůty.  

d. Onemocní-li žák nebo některá z osob, s nimiž bydlí, nakažlivou nemocí, oznámí to žák 

nebo jeho zákonný zástupce neprodleně písemně řediteli školy. Takový žák se může 

účastnit vyučování jen na základě písemného souhlasu ošetřujícího lékaře.  

e. Nezletilý žák je povinen bezprostředně po nástupu do vyučování předložit třídnímu učiteli 

písemnou omluvenku. Neúčast na vyučování zásadně omlouvají u nezletilých žáků jejich 

zákonní zástupci zápisem do omluvného listu. Při neúčasti na vyučování v délce trvání 

delší než 3 dny nebo při často se opakujících neúčastech na vyučování může třídní učitel 

vyžadovat doložení důvodů nepřítomnosti žáka úředním dokladem, např. potvrzením 

ošetřujícího lékaře.  

f. Zletilí žáci jsou omluveni z neúčasti na vyučování z důvodů prokázaných (písemně 

doložených), při mimořádném onemocnění s délkou trvání do 2 dnů mohou tuto neúčast 

na vyučování omluvit žáci sami zápisem do omluvného listu. Přitom postupují podle 

odst. a), b). Zletilý žák je povinen doložit důvody nepřítomnosti ve vyučování nejpozději 

do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti. Důvod absence může oznámit osobně, 

písemně nebo telefonicky třídnímu učiteli. Při neúčasti na vyučování v délce trvání delší 

než 3 dny nebo při často se opakujících neúčastech na vyučování může třídní učitel 

vyžadovat doložení důvodů nepřítomnosti žáka úředním dokladem, např. potvrzením 

ošetřujícího lékaře.    

K potvrzování omluvy se používá omluvný list nebo doklad vystavený příslušným úřadem, 

institucí nebo lékařem. V případě jakékoliv pochybnosti o oprávněném zdůvodnění 

absence na vyučování je žák nebo jeho zákonný zástupce povinen na požádání třídním 

učitelem prokázat oprávněnost neúčasti na vyučování (např. čestným prohlášením 

zákonného zástupce nebo žáka, potvrzením lékaře, jiným úředním dokumentem).  

g. Podle zákona č. 359/1999 Sb. § 10 odst. 4 je škola povinna v případě, že neomluvená 

nepřítomnost nezletilého žáka přesáhne 5 dnů a je důvodné podezření, že se jedná o žáka, 

který vyžaduje sociálně-právní ochranu podle §6 citovaného zákona, zaslat bezodkladně 

oznámení této skutečnosti příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo 

pověřenému obecnímu úřadu. V případě, že nedojde k nápravě, je škola povinna toto 

oznámení opakovat a současně tuto skutečnost oznámit Policii ČR.  
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Čl. IV. - Chování žáka ve škole a při činnostech organizovaných školou  

1. Žák školy: 

a. Svědomitě a včas plnit všechny úkoly uložené mu vyučujícími, odevzdávat včas a 

ve stanoveném termínu všechny práce, které mu byly zadány. 

b. Být přítomen v učebně nejpozději na začátku vyučovací jednotky (hodiny, bloku). 

c. Nosit do vyučování školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitele. 

d. Dodržovat vyučovací dobu, během vyučování neopouštět učebnu bez svolení vyučujícího. 

e. Být ukázněný a plnit pokyny a příkazy zaměstnanců školy. Domnívá-li se, že pokyn nebo 

příkaz je v rozporu se zásadami školního řádu nebo jinou platnou právní normou, je 

oprávněn si stěžovat řediteli školy. 

f. Slušně se chovat ve škole i na veřejnosti, dodržovat zásady hygieny, chodit upravený a 

čistý. 

g. Ve styku se zaměstnanci školy používat oslovení „pane, paní“ a označení pracovního 

zařazení, případně titulu (např. paní učitelko, paní hospodářko, pane inženýre, apod.). 

h. Zdravit dospělé osoby při setkání v prostorách školy, zdravit povstáním učitele a další 

dospělé osoby při jejich vstupu do učebny a při jejich odchodu. Neplatí v laboratořích, 

učebnách ICT, dílnách a na sportovištích. 

i. Jednat tak, aby neuvedl úmyslně v omyl učitele, své zákonné zástupce, rodiče a spolužáky. 

j. Neohrožovat zdraví a bezpečnost svoji i svých spolužáků, dodržovat zásady BOZP a PO. 

k. Zajišťovat si své věci proti zcizení, nenosit do školy větší peněžní částky a cenné věci, 

které nesouvisí s výukou. 

l. Šetřit školní zařízení a ostatní majetek školy a používat ho pouze k činnosti, pro kterou byl 

určen. 

m. Žák a zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen uhradit v plném rozsahu svého 

zavinění škole škodu na zdraví a majetku, kterou žák způsobil svévolně nebo z nedbalosti, 

především porušením tohoto školního řádu, příp. předpisů BOZP a PO. 

n. Udržovat čistotu v učebnách i na pozemcích školy a pomáhat při udržování pořádku 

ve všech prostorách a na pozemcích školy. 

o. Přezout se při vstupu do budovy školy a před jejím opuštěním (za přezůvky není 

považována sportovní obuv). Pohodlí a hygieně napomohou v podstatě jakékoli pohodlné 

boty z kvalitního, tedy prodyšného materiálu. 

  

 

2. Žákům je zakázáno:  

a. Nosit do školy takové věci, které by mohly být nebezpečné pro život a zdraví 

(veškeré zbraně včetně dýk, výbušniny, chemikálie, omamné prostředky vč. drog).  
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b. Přechovávat, předávat a prodávat drogy.  

c. Užívat drogy (podle zákona „O drogách...“).  

d. Kouřit v budově, na pozemcích školy, v bezprostřední blízkosti školy (do vzdálenosti 

cca. 50 m) a na akcích organizovaných školou.  

e. V prostorách školy a při činnostech organizovaných školou požívat alkoholické nápoje a 

jiné zdraví škodlivé látky, donášet a přechovávat je v prostorách školy.  

f. Neoprávněně zasahovat do technických zařízení v majetku školy.  

g. Na počítačových stanicích instalovat jakýkoliv program bez souhlasu učitele, provádět 

softwarové a hardwarové operace, které by vedly k poškození počítačových stanic, 

operačních systémů nebo dat.  

h. Na počítačové stanice umístěné v jednotlivých třídách a laboratořích, které slouží k zápisu 

do třídní knihy, je žákům přístup zakázán.  

i. Úmyslně poškozovat nebo odcizit cizí majetek.  

j. Používat a mít v provozu v průběhu vyučovací hodiny prostředky mobilní komunikace 

(mobilní telefony) a záznamová zařízení (fotoaparát, kamera…) a to zejména 

pro uplatnění §22a Školského zákona. Využívání těchto prostředků pro výuku je 

na vyučujícím.  

k. Jednat tak, aby způsobil jinému psychickou a fyzickou újmu.  

l. Dopouštět se trestné činnosti úmyslně nebo z nedbalosti.  

  

Úmyslné porušení těchto zákazů je považováno za zvlášť hrubé porušení školního řádu.  

  

Porušení zákazu je neslučitelné se statutem žáka VOŠ, SPŠ a JŠ a může být důvodem pro vyloučení 

ze studia.  

Čl. V. - Provoz školy  

1. Budova školy je ve dnech školního vyučování otevřena od 6,30 hod. do 18,30 hodin.  

2. Po třetí vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce trvání 20 min, nejvyšší počet vyučovacích 

hodin v jednom dni je 8.  

3. Mimoškolní činnost v budově školy je omezena časem podle odst. 1. Výjimky jsou možné 

po dohodě s vyučujícím.  

4. Službu ve třídě stanoví třídní učitel příslušné třídy a zapíše jména službu konajících žáků do třídní 

knihy.  

5. Služba ve třídě vykonává své povinnosti vždy v určeném kalendářním týdnu po celou dobu výuky 

své třídy.  
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Čl. VI. - Povinnosti služby ve třídě  

1. Zabezpečuje pořádek a čistotu ve třídě, myje tabuli, obstarává křídy a učební pomůcky podle 

pokynů učitele.  

2. Oznamuje učiteli nepřítomné žáky.  

3. Oznamuje v kanceláři školy nejpozději do 10 minut po zvonění, nedostaví-li se vyučující 

do vyučování.  

4. Je povinna oznámit zaměstnancům školy (vyučujícímu následné hodiny, třídnímu učiteli, 

zástupcům ředitele, řediteli, školníkovi popřípadě uklízečkám), jestliže došlo k poškození majetku 

školy.  

5. Dojde-li ve třídě bez přítomnosti učitele k úrazu, ihned to oznámí učiteli, který koná dozor 

na chodbě, případně v kanceláři školy.  

Čl. VII. - Bezpečnost práce a ochrana zdraví, požární ochrana  

1. Žák je povinen zúčastnit se poučení BOZP na začátku školního roku (provádí třídní učitel) a školení 

při nástupu do laboratoří, dílen a odborných učeben. Součástí školení je seznámení s provozními 

řády příslušných místností a prostor. (Zajišťují učitelé, správci laboratoří a dílen při prvním vstupu 

do místností).  

2. Žák je povinen okamžitě ohlásit nejbližšímu zaměstnanci školy: úraz svůj nebo spolužáka, 

nebezpečí vzniku požáru nebo jiné nebezpečí.  

3. Žák je povinen dodržovat požárně poplachové směrnice a pokyny zaměstnanců školy.  

Čl. VIII. - Výchovná a kázeňská opatření (SPŠ)  

1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění k posílení motivace žáků. 

Kázeňská opatření k řízení chování žáků.   

2. Pochvalu nebo jiné ocenění uděluje žákům třídní učitel nebo ředitel školy. Pochvala nebo jiné 

ocenění může být uděleno žákům na návrh kteréhokoliv učitele, zaměstnance školy, případně i 

na návrh osoby mimo školu.    

3. Opatření k posílení kázně žáků:  

a. napomenutí třídního učitele  

b. důtka třídního učitele  

c. důtka ředitele školy  

d. snížený stupeň z chování  

e. podmíněné vyloučení  

f. vyloučení  
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Pravidla pro udělování výchovných opatření:  

a. Napomenutí třídního učitele je žákovi udělováno za méně závažný přestupek proti 

školnímu řádu (zejména pozdní příchody do vyučování, nižší počet neomluvených hodin 

-1-3 hodiny, pozdní omlouvání absence, špatný přístup k plnění studijních povinností, 

nevhodné chování ke spolužákům, vyučujícím a dalším pracovníkům školy, narušení 

vyučování, neplnění pokynů vyučujících aj.).  

Výchovné opatření ukládá třídní učitel. Návrh na výchovné opatření může třídnímu učiteli 

podat kterýkoliv zaměstnanec školy.  

b. Důtka třídního učitele je žákovi udělována zpravidla za opakované méně závažné 

přestupky proti školnímu řádu (hlavně za vyšší počet /4-10/ hodin neomluvené absence, 

za pozdní omlouvání absence, za velmi špatný přístup k plnění studijních povinností, 

nesplnění termínů odevzdání prací žáka).  

Výchovné opatření ukládá třídní učitel. Návrh na výchovné opatření může třídnímu učiteli 

podat kterýkoliv zaměstnanec školy.  

c. Důtka ředitele školy je žákovi udělována za opakované méně závažné přestupky proti 

školnímu řádu po předchozím udělení důtky třídního učitele, za často se opakující 

neomluvené absence /11-20 hodin/, za ojedinělý závažný přestupek proti školnímu řádu. 

Výchovné opatření ukládá ředitel školy po projednání na pedagogické radě.  

O udělení a uložení výchovných opatření podle bodů a., b., c. uvědomí písemně třídní 

učitel nebo ředitel školy zákonného zástupce žáka, příp. zletilého žáka a jeho rodiče, 

a to bezprostředně po udělení nebo uložení výchovných opatření.   

  

d. Snížený stupeň z chování může být žákovi udělen za závažný přestupek proti školnímu 

řádu, za neomluvenou absenci většího rozsahu a hodnotí chování v příslušném pololetí.   

  

Pozn. Hodnocení chování žáků na vysvědčení je prováděno za každé pololetí zvlášť. 

Kázeňská opatření jsou udělována vzestupně v rámci každého pololetí.  

e. Podmíněné vyloučení ze studia a vyloučení ze studia  

i. Ředitel školy může v případě obzvlášť závažného porušení povinností 

stanovených zákonem č. 561/2004Sb. nebo tímto školním řádem podmíněně či 

nepodmíněně vyloučit žáka ze studia. O svém rozhodnutí ředitel informuje 

pedagogickou radu bez zbytečného odkladu.  

ii. Za závažné porušení povinností, které může být důvodem pro nepodmíněné 

vyloučení ze studia, se považuje vždy prokázané porušení zákazů podle článku 

IV., podvody a lhaní v omlouvání absencí a vysoký počet neomluvených hodin 

(21 hodin a výše). Dále pak hrubé slovní či fyzické útoky žáka vůči pracovníkům 

školy a vůči svým spolužákům.  

iii. O podmíněném vyloučení žáka a o vyloučení žáka ze školy rozhodne ředitel školy 

ve správním řízení do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, 

nejpozději pak do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, 
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s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin. Žák přestává 

být žákem školy nebo školského zařízení dnem následujícím po dni nabytí právní 

moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí jinak.  

iv. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení ze studia stanoví ředitel školy zkušební 

lhůtu, nejdéle na dobu jednoho roku. V případě, že se žák dopustí v průběhu 

zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností, je ze studia vyloučen.  

  

O výchovných opatřeních, o podmíněném vyloučení žáka nebo o vyloučení žáka je třídním učitelem 

učiněn zápis do osobní evidence žáka (katalogu). Tyto zápisy slouží pouze pro interní informace o žáku.  

Čl. IX. - Závěrečná ustanovení  

1. Na ostatní pravidla a podmínky, které nejsou v tomto školním řádu řešeny, se v plném znění 

uplatňují příslušné paragrafy zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 13/2005Sb.  

2. Školní řád bude zveřejněn na vývěsce v budově školy a na webových stránkách školy.   

3. Pro učitele a zaměstnance školy jsou závazné všechny povinnosti, které jim výslovně ukládá školní 

a Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.  

4. Pro zákonné zástupce nezletilých žáků jsou závazné všechny povinnosti uvedené v tomto školním 

řádu, které jim výslovně ukládá zákon č. 561/2004 Sb.  

5. Nedílnou součástí školního řádu jsou „Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků“ 

v platném znění, dále platné provozní řády laboratoře ELM, učeben ICT, dílen, laboratoří 

elektroniky a optoelektroniky, laboratoří základů elektrotechniky, sportovišť a DM.  

6. Tento školní řád byl schválen Radou školy dne 9. 5. 2018, viz § 168 odst. 1 písm. c) zákona 

561/2004 Sb. a účinnosti nabývá 1. 6. 2018. Současně k tomuto dni končí platnost předchozího 

školního řádu ze dne 1. 2. 2014.  

  

 

 

 

Dne 9. května 2018 

  

Ing. Josef Treml 

 ředitel školy         


