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Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139
(dále jen SOUz)

ŠKOLNÍ ŘÁD
Pravidla školního řádu pro žáky je určen pro vnitřní potřebu a je závazný pro žáky
Všichni žáci SOUz jsou povinni znát a plnit školní řád, s kterým jsou seznámeni třídními učiteli.

1. Žák je povinen

I. Povinnosti žáků SOUz

řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,
dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli
seznámeni
- plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo
vnitřním řádem
2. Žák je povinen na začátku školního roku oznámit třídnímu učiteli SOUz adresu bydliště, popřípadě i adresu svého
přechodného bydliště, a rovněž svých zákonných zástupců. Každou změnu těchto údajů neprodleně oznamuje. Zákonný
zástupce nebo zletilý žák musí informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
3. Dochází do SOUz pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin, týdenních plánů nebo pokynů pedagogických
pracovníků.
4. Žák je povinen po celou dobu přípravy na povolání:
- pilně se učit a osvojovat si znalosti a dovednosti stanovené pedagogickými dokumenty, ochotně a svědomitě pracovat a
plnit pracovní úkoly uložené vyučujícími, získávat vědomosti, dovednosti a návyky, sebevzdělávat se a co nejlépe se
připravovat na své budoucí povolání
- chovat se slušně, přátelsky a ohleduplně ke spolužákům a mladším žákům, být jim dobrým příkladem v chování,
v kultuře vyjadřování a být si vědom následků z narušování občanského soužití
- neohrožovat zdraví a bezpečnost vlastní i svých spolužáků, dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
protipožární opatření,
- prokazovat patřičnou úctu všem pracovníkům SOUz, zdravit je každý den při prvním setkání, v areálu SOUz zdravit při
prvním setkání každou dospělou osobu (návštěvy),
- přicházet do SOUz slušně a přiměřeně oblečen v souladu s předpisy BOZP a dalšími požadavky ředitele. Ve vyhrazených
prostorách se přezouvat.
- dodržovat vyučovací jednotku, při začátku vyučování musí žák být na svém místě v učebně i na pracovišti připraven
k vyučování. Během vyučovací doby nesmí tato místa opustit bez souhlasu vyučujícího
- přinášet do vyučování učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů vyučujícího
- šetřit zařízení a ostatní majetek SOUz, chránit jej před poškozením a hospodárně zacházet se zapůjčenými učebními
pomůckami a ochrannými oděvy, (žák, popřípadě jeho zákonný zástupce, je povinen nahradit škodu způsobenou zejména
svévolným poškozením inventáře a zařízení SOUz)
- udržovat své místo v učebně, na pracovišti a v domově mládeže v čistotě a v pořádku a pomáhat při udržování pořádku
ve všech prostorách SOUz
- zacházet šetrně nejen s věcmi svými, ale i s věcmi svých spolužáků
- vystupovat ukázněně při všech akcích pořádaných SOUz a řídit se pokyny pedagogického dozoru
5. Omlouvání nepřítomnosti:
a) nemůže-li se žák zúčastnit vyučování nebo činností pořádaných SOUz z důvodů předem známých, předloží třídnímu
učiteli žádost o uvolnění. O uvolnění nezletilého žáka žádá jeho zákonný zástupce. O uvolnění delším než jeden den
rozhoduje ředitel SOUz. Potřebuje-li žák na základě písemného požadavku rodičů nebo vychovatelů u ubytovaných žáků
z vážných důvodů uvolnění z vyučování během dne, dovolí se:
- vyučujícího, pokud jde pouze o vyučovací hodinu
- třídního učitele, potřebuje-li se uvolnit z více než jedné vyučovací hodiny
- učitele odborného výcviku, požaduje-li uvolnění na vyučovací den nebo jeho část
b) v případě reprezentace SOUz (sportovní, kulturní, společenská) uvolňuje žáky ředitel SOUz
c) nemůže-li se žák zúčastnit z nepředvídaných důvodů vyučování, je povinen do tří dnů oznámit třídnímu učiteli důvod
nepřítomnosti. Za nezletilého žáka to oznámí zákonný zástupce. Po skončení absence je žák neprodleně povinen předložit
třídnímu učiteli omluvenku, v niž uvede důvod nepřítomnosti. Omluvenka žáka musí být podepsána jeho zákonným
zástupcem, je-li žák nezletilý, nebo příslušným vychovatelem, je-li ubytován na domově mládeže. Omluvenku je žák
povinen předložit třídnímu učiteli nebo učiteli OV nejpozději do 3 dnů. Nepřítomnost žáka lze omluvit jen při závažných
důvodech.
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d) nepřítomnost žáka omlouvá jeho zákonný zástupce nebo vychovatel. V odůvodněných případech může třídní učitel
požadovat lékařské potvrzení o nemoci žáka nebo jiný úřední doklad potvrzující důvod nepřítomnosti. Individuálně řeší
absenci třídní učitel.
e) pokud je žák nepřítomen nebo se ze závažných důvodů nemůže účastnit víc než 30 % výuky má vyučující právo žáka
neklasifikovat a přezkoušet jej v náhradním termínu, určeném ředitelem SOUz. Je-li žák nepřítomen více než 50 % hodin
výuky, nařizuje ředitel neklasifikaci a následné přezkoušení v náhradním termínu.
f) onemocní-li žák nebo se dostane do styku s infekční chorobou, oznámí to žák, u nezletilého jeho zákonný zástupce,
neprodleně řediteli SOUz. Takový žák se může zúčastnit vyučování jen po rozhodnutí příslušného ošetřujícího lékaře.
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II. Práva žáků
Žáci mají právo
a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,
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 nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a
vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit,
e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím 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
podle školského zákona.
V případě, že se žák cítí jakýmkoliv způsobem poškozován ze strany spolužáků, učitelů a ostatních zaměstnanců SOUz, a jeli tato skutečnost prokazatelná, má nárok na vyšetření záležitosti a následná opatření vedoucí k nápravě situace.
Plně využívat materiální vybavení SOUz pro své další vzdělávání a výchovu.
Navštěvovat doučování a konzultace s učiteli.
Zúčastňovat se zájmové činnosti mimo SOUz, která však nesmí být na úkor plnění školních povinností
Zúčastňovat se mimoškolních činností a akcí pořádaných SOUz a používat přidělené prostory s vybavením.

III. Žákům je zakázáno:
kouřit v prostorách SOUz, na pracovištích praktického vyučování, v domově mládeže a na všech akcích pořádaných SOUz
donášet, požívat a přechovávat alkoholické nápoje a jiné látky poškozující zdraví, což platí i pro zletilé žáky, v prostorách
SOUz, na pracovištích praktického vyučování, domova mládeže, a při všech činnostech organizovaných SOUz. Dodržování
tohoto bodu může být kontrolováno. V případě pozitivního výsledku testu nebo odmítnutí kontroly je žák vyloučen
z vyučovacího procesu.
poškozovat a zcizovat jakýkoliv cizí majetek
nosit do SOUz bez závažného důvodu větší peněžní částky nebo cennější předměty nebo takové předměty, které by
rozptylovaly pozornost žáků nebo byly nebezpečné pro život a zdraví (např. zbraně, výbušniny, chemikálie apod.)
vyrušovat při vyučování a zabývat se činnostmi, které nejsou předmětem vyučování
používat během vyučovací jednotky elektronické přístroje, které ruší výuku např. mobilní telefony, walkmany atd
opouštět svévolně budovu SOUz nebo pracoviště praktického vyučování během vyučování, ve volných hodinách se žáci
zdržují ve vymezených prostorách určených ředitelem SOUz
duševně a fyzicky terorizovat ostatní spolužáky a vyžadovat na nich pod pohrůžkou různé služby, předměty, popřípadě
peníze
projevovat xenofobií názory a účastnit se akcí hanobících rasu nebo přesvědčení jednotlivců nebo skupin
IV. Práva zákonných zástupců
právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka
právo volit a být volen do školské rady
právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáků, přičemž jejich vyjádřením
musí být věnována pozornost
právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání
právo na informace dle bodu 1) mají rodiče i osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost
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V. Povinnosti zákonných zástupců
Zajistit, aby žák řádně docházel do školy
Na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnil projednání závažných otázek týkajíích se vzdělávání
žáka
Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by
mohly mít vliv na průběh vzdělávání
Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými tímto řádem
Oznamovat škole další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.
IV. Další pokyny
Se všemi záležitostmi se žáci obracejí na příslušného učitele, dále na třídního učitele, popřípadě na ředitele SOUz nebo jeho
zástupce.
Záležitosti v kancelářích si žáci zajišťují v době stanovené ředitelem SOUz.
Není dovoleno vyvolávat žáky během vyučování ze třídy, dílen, pracovišť. Výjimku povoluje ředitel SOUz.
Návštěvy žáků cizími osobami jsou povoleny jen o přestávkách po předchozím ohlášení v kanceláři SOUz.
Další podrobnosti o chování žáků jsou upřesněny ve Vnitřním řádu SOU, v provozních řádech pracovišť, v řádu domova
mládeže, požárním a dopravním řádu SOUz.

Tato směrnice ruší dosavadní směrnici
Školní řád projednán na poradě dne
Označení této nové směrnice
Tato směrnice nabývá platnosti dnem
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1.
Příloha 1 - Provozní řád SOUz Chvaletice
2.
Příloha 2 – Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
3.
Příloha 3 – Podmínky zacházení s majetkem SOU ze strany žáků
4.
Příloha 4 – Hodnocení výsledků vzdělávání
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