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ŠKOLNÍ ŘÁD 

Obecná ustanovení 

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

 
ČÁST I. 

PRÁVA ŽÁKŮ 

Žáci mají právo: 

1. Na vzdělání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  

2. Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.  

3. Volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí. 

4. Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech 
týkajících se vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb. 

5. Na zabezpečení přístupu k informacím, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj a na 
ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku. 

6. Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají.  

7. Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými 
jevy, diskriminací a nepřátelstvím.  

8. Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích, nebo má nějaké problémy. 

9. Vyžádat si pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit své znalosti. 

10. Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich 
prostřednictvím se obracet na ředitele školy.  

11. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání. 

Veškerá další práva, která tento školní řád výslovně neupravuje, jsou dána v souladu s „Úmluvou o právech 
dítěte“ a dalšími obecně závaznými předpisy. 

 

ČÁST II. 

PRÁVA ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE 

1. Práva uvedena v části I. s výjimkou bodu 1 mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. 

2. Na informace podle části I. bodu 2 mají v případě zletilých a nezletilých žáků právo také jejich rodiče, 
popřípadě osoby, které vůči zletilým i nezletilým žákům plní vyživovací povinnost. 

3. Jednat s kterýmkoliv zaměstnancem školy o záležitostech souvisejících se vzděláním a dalšími činnostmi 
svého dítěte či svěřence. 

4. Informovat se na chování a prospěch svého dítěte u vyučujících a třídních učitelů v určených 
konzultačních hodinách, nebo po předchozí domluvě v jinou dobu.  
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5. Rodičům, zákonným zástupcům a žákům škola umožní přístup ke klasifikaci a docházce žáka do výuky 
dálkovým způsobem prostřednictvím internetových stránek školy.  

6. Vznášet připomínky a podněty k práci školy nebo vyučujících u ředitele školy. 

 

ČÁST III.  

POVINNOSTI ŽÁKŮ 

1. Docházet do školy pravidelně, včas a zúčastňovat se vyučování všech povinných, volitelných předmětů a 
nepovinných předmětů, do kterých se přihlásil. 

2. Dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, plnit 
pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. 

3. 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 škole důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu podmínkami uvedenými ve školním 
řádě, 

c) oznamovat škole údaje dle zákona č. 561/2004 Sb. § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné 
pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích. 

4. V areálu firmy se žáci pohybují pouze po stanovených komunikacích, je přísně zakázáno bez doprovodu 
učitele opouštět budovu školy, volně se pohybovat po areálu firmy a vstupovat do výrobních hal.  

5. Čipové docházkové karty jsou žáci povinni nosit na viditelném místě po celém areálu TOS Varnsdorf a.s. 
mimo budovu teoretické výuky a dílny praktické výuky SPŠ TOS Varnsdorf s.r.o. 

6. Při vstupu do školy se v šatně přezouvat, uložit boty a svršky do přidělené šatní skříňky. Jakékoliv poškození 
skříňky je žák povinen uhradit.  

7. V šatní skříňce je zakázáno odkládat cennosti. Za cenné věci a finanční hotovost uschovanou v šatní skříňce 
škola neodpovídá.  

8.  Na hodiny tělesné výchovy nosit sportovní oblečení a sportovní obuv s bílou podrážkou.  

9.  Je-li žák nucen odejít ze školy v průběhu vyučování, požádá na základě písemné žádosti zákonného zástupce 
(u nezletilých) o uvolnění třídního učitele nebo jeho určeného zástupce.  

10.  Být ve škole vhodně a čistě oblečen a upraven, po vstupu do budovy bez pokrývky hlavy. Pro hodiny TV 
platí zvláštní předpisy, se kterými žáky seznámí vyučující TV a bude jejich dodržování vyžadovat a 
kontrolovat. 

11.  Při vyučování nerušit hlasitým hovorem, vykřikováním nebo jinými podobnými činnostmi negativně 
ovlivňujícími průběh výuky.  

12.  Chránit a nepoškozovat školní pomůcky a zařízení školy, řádně pečovat o věci zapůjčené školou. Pokud žák 
ztratí učebnici, která je mu zapůjčena, uhradí její aktuální cenu. Pokud je zapůjčená učebnice poškozena 
nad rámec běžného opotřebení, žák uhradí poměrnou část její ceny.  

13.  Žák nebo rodiče jsou povinni uhradit škody způsobené žákem na inventáři a zařízení školy (topení, malba, 
lavice, okna, výzdoba třídy, …) podle občanského zákoníku a zákoníku práce. Za stav lavic odpovídají žáci, 
kteří je využívají (tj. ti, kteří v nich sedí). V případě poškození musí provést opravu na vlastní náklady.  

14.  Slušně pozdravit každého pracovníka školy, se kterým se v daný den poprvé setká. 

15.  Každému pracovníkovi školy slušně a pravdivě odpovědět, ptá-li se ho na jeho jméno, či jména spolužáků, 
nebo na jméno a telefonní číslo jeho rodičů, na požádání mu předložit osobní čipovou kartu nebo omluvný 
list. 

16.  Dodržovat zasedací pořádek určený třídním učitelem nebo příslušným vyučujícím. 
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17.  Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamžitě nahlásit vyučujícímu nebo na studijním 
oddělení školy. O události je sepsán škodní protokol a domluven další postup. 

18. Dodržovat „Desatero žáka SPŠ TOS Varnsdorf“. 

 

ČÁST IV.  

ORGANIZACE VÝUKY 

1. Žáci přichází do školy minimálně 5 minut před začátkem vyučovací hodiny dle rozvrhu, řádně připraveni na 
vyučování a vybaveni potřebnými pomůckami, jsou včas přítomni v učebně na začátku dalších vyučovacích 
hodin.  

2. Pokud je vyučování rozděleno na části volnou hodinou nebo přestávkou na svačinu či oběd, doba mezi 
oběma částmi výuky není součástí vyučování a nemá ani s vyučováním přímou souvislost. Pokud se žáci 
v tomto čase zdržují ve škole, jsou povinni dodržovat školní řád a řídit se pokyny udělené třídním učitelem, 
příp. dalšími pracovníky školy.  

3. Odborné učebny žáci na každou přestávku opouštějí, pokud vyučující nestanoví jinak.  

4. Žákům je dovoleno zdržovat se v budově školy v době mimo vyučování pouze na akcích organizovaných 
školou. 

5. Časový rozvrh vyučovacích hodin:   

 teoretická výuka: 

hodina 
  číslo 

začátek  
hodiny 

konec  
hodiny 

                      přestávka 

    0   7:15   8:00   8:00 – 8:10 10 min. 

    1   8:10   8:55   8:55 – 9:05 10 min. 

    2   9:05   9:50   9:55 – 10:00 10 min. 

    3 10:00 10:45 10:45 – 10:55 10 min. 

    4 10:55 11:40 11:40 – 12:10  30 min. (oběd) 

    5 12:10 12:55 12:55 – 13:00   5 min. 

    6 13:00 13:45 13:45 – 13:50   5 min. 

    7 13:50 14:35     
            

 

 praktická výuka – Odborný výcvik (mechanik seřizovač, obráběč kovů, strojní mechanik): 
 1. ročník:  6 hodin - 8:00 - 14:30 hod. (přestávka 10:15 - 10:35 hod. a 12:35 – 12:45 hod.) 

 2. - 4. ročník:    7 hodin – 6,30 – 14,00 hod.  

 praktická výuka – Praxe (strojírenství): 
  1. – 4. ročník:  6 hodin - 8:00 - 14:30 hod. (přestávka 10:15 - 10:35 hod. a 12:35 – 12:45 hod.) 

 OV a PRX (druhé a vyšší ročníky) ve firmách – začátek, konec a přestávky jsou dány podmínkami ve 
firmách. 
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ČÁST V.  

PRAVIDLA OMLOUVÁNÍ 

1. Svůj pozdní příchod do školy musí žák v nejbližší přestávce omluvit třídnímu učiteli. Při odborném výcviku 
se žáci omlouvají učiteli odborného výcviku. 

2. V době vyučování žáci navštěvují lékaře pouze v akutních případech, maximálně využívají odpolední 
ordinační hodiny. 

3. V případě nepřítomnosti žáka na vyučování je zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka povinen 
doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho 
nepřítomnosti (§67, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) na studijní oddělení, příp. přímo 
třídnímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku (dle rozvrhu výuky).  

4. Nemůže-li se žák zúčastnit výuky z důvodů předem známých, požádá třídního učitele nebo učitele 
odborného výcviku o uvolnění. Třídní učitel (učitel odborného výcviku) může žáka uvolnit na základě žádosti 
na jeden den. Na více dní může žáka uvolnit třídní učitel se souhlasem ředitele nebo jeho zástupce. Na 
jednu hodinu může žáka uvolnit vyučující učitel. Žák na uvolněné hodiny a dny přinese řádnou písemnou 
omluvenku.  

5. Jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, 
vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně 
doložil důvody žákovy nepřítomnosti. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo 
nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto 
dnem přestává být žákem školy (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, § 68 od. 2). 

 

 ČÁST VI. 

POVINNOSTI RODIČŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ 

1. Zajistit, aby žák docházel řádně do školy a plnil povinnosti stanovené školním řádem. 

2. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných 
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 

3. Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. 

4. Oznamovat škole údaje podle zákona č. 561/2004 Sb. § 28 odst. 2 a 3 a další údaje podstatné pro průběh 
vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích. 

5. Na vyzvání ředitele školy nebo jím pověřeným zaměstnancem se osobně zúčastnit projednání závažných 
otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka. 

 

ČÁST VII. 

ČINNOSTI ŽÁKŮM ZAKÁZANÉ 

1. Slovně napadat a fyzicky nebo psychicky ubližovat spolužákům, učitelům, ostatním zaměstnancům školy i 
jiným lidem. 

2. Opouštět školu v době výuky bez souhlasu učitele (včetně přesunu na TV a prostor, kde probíhá výuka TV). 

3. Kouřit a požívat alkoholické nápoje ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy a při činnostech 
organizovaných školou (zákon č. 379/2005 Sb., § 8, odst. 1, písm. b). 

4. Chodit do školy pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. 
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5. Nosit, rozšiřovat, užívat a propagovat všechny druhy drog a omamných prostředků v prostorách školy a při 
činnostech organizovaných školou. 

6. Hrát o přestávce hazardní hry. 

7. Přinášet do školy nebezpečné věci, zbraně a předměty, které rozptylují pozornost ostatních žáků při 
vyučování, propagují násilí, zakázaná hnutí a ohrožují jejich zdraví, pomůcky k užívání a přípravě drog.  

8. Krást či jinak hrubě narušovat zásady spolužití. 

9. Podvádět pedagogické pracovníky paděláním omluvenek a jiných dokladů. 

10. Otevírat okna, vyklánět se z nich, posedávat v nich, pokřikovat na kolemjdoucí nebo vyhazovat cokoliv 
z oken. 

11. Chodit na oběd mimo vyhrazenou dobu nebo bezdůvodně navštěvovat jídelnu.  

12. Používat mobilní telefony v době vyučování, pokud není vyučujícím povoleno používání kalkulačky v 
telefonu. Mobilní telefon musí být během vyučování uložen v tašce s vypnutým zvukem. 

13. Poslouchat jakékoliv zvukové nosiče (i se sluchátky) během vyučování. 

14. Pobývat bezdůvodně v prostoru školní šatny v čase přestávek nebo výuky. 

15. Svévolně manipulovat s elektrickým zařízením, užívat vlastní elektrické spotřebiče, neoprávněně 
používat prostředky PO. 

16. Pořizovat obrazové nebo zvukové dokumenty bez povolení vyučujícího. 

17. Vyhazovat odpadky z oken a mimo odpadkové koše. 

18. Ve školách není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace. 

19. Ve školách není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, reklama a prodej výrobků 
ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí, žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní 
prostředí.  

 

ČÁST VIII. 

POVINNOSTI ŽÁKA KONAJÍCÍHO SLUŽBU VE TŘÍDĚ 

1. Službu ve třídě určuje a zapisuje do třídní knihy třídní učitel zpravidla na dobu jednoho týdne tak, aby při 
dělení tříd na skupiny byl v každé skupině jeden člen služby. 

2. Každý den ráno po příchodu kontroluje stav třídy a odstraňuje zjištěné nedostatky. 

3. Stará se o čistotu ve třídě, maže tabuli a zabezpečuje pořádek v době nepřítomnosti učitele.  

4. Zodpovídá za neotevírání oken ve třídě v čase přestávky, povoleno je pouze otevírání okenní ventilace. 

5. Kontroluje stav lavic, židlí, nábytku, radiátorů vč. ventilů, výzdobu ve třídě, atp., nedostatky hlásí třídnímu.  

6. Hlásí 5 minut po zvonění začátku vyučovací hodiny nepřítomnost učitele na vyučování na studijní oddělení. 

 

ČÁST IX. 

PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ 

1. Rozmístění žáků jednotlivých oborů v dílnách praktické výuky, pracovní doba, rozdělení a organizace 
učebního dne, pracovní přestávky, zásady pro práci žáků na pracovišti, povinnosti vedoucího učební 
skupiny, styk s výdejnou nástrojů a nářadí, návštěva u lékaře a omlouvání a uvolňování žáků z výuky 
odborného výcviku je stanoveno v řádu dílen praktické výuky, které tvoří nedílnou součást školního řádu. 
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ČÁST X. 

ŠKOLNÍ AKCE MIMO ŠKOLU 

1. Chování žáka na sportovních, kulturních, společenských aj. akcích vč. kurzů pořádaných školou je součástí 
celkového hodnocení žáka uváděného v klasifikaci na vysvědčení. V případě vážného porušení školního 
řádu a stanovených pravidel může vedoucí akce ukončit účast žáka na akci konané mimo školu. Návrat 
domů zabezpečí zákonný zástupce žáka, případně zletilý žák sám. 

2. Při účasti školy v soutěžích bezpečnost a ochranu zdraví žáků v průběhu akce a po dobu dopravy na 
soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, resp. pověřený pedagogický pracovník s pravomocemi 
třídního učitele. 
 

ČÁST XI. 

OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY, PROJEVY 
DISKRIMINACE A NÁSILÍ 

1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných 
osob.    

2. Žákům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není 
vykonáván dozor způsobilou osobou.  

3. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při 
akci pořádané školou, žáci hlásí ihned vyučujícímu nebo pedagogickému dozoru. 

4. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači, elektrickým vedením a elektronickou 
regulací topení.  

5. Při výuce v odborných učebnách zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny dané 
vnitřním řádem odborné učebny.  

6. Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek. Ve 
vnějších i vnitřních prostorách školy je zakázáno kouřit.  

7. V prostorách školy je zakázáno užívat návykové látky (§ 89 odst. 10 zákona 140/1961 Sb., trestní zákon), 
ve škole s nimi manipulovat (přinášet, nabízet, zprostředkovávat, prodávat, opatřovat, přechovávat). To 
neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven 
zdravotnickým zařízením. 

8. Šikana (verbální, psychická, fyzická, kyber) ve škole je negativním jevem konaným v rozporu se školním 
řádem a může být potrestáno vyloučením ze školy (šikanu lze posuzovat i jako trestný čin). 

 

ČÁST XII. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ, CHOVÁNÍ ŽÁKŮ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY  

1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech a pravidla pro hodnocení 
chování žáků jsou stanoveny vnitřním Klasifikačním řádem, který je nedílnou součástí školního řádu. Je 
vyvěšen na veřejně přístupném místě v budově školy a zveřejněn na internetových stránkách školy. 

2. Provoz a vnitřní režim školy je stanoven v provozním řádu Střední průmyslové školy TOS VARNSDORF s.r.o. 
 

ČÁST XIII. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, 
informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského 
poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku. 
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2. Právo žáků a zákonných zástupců žáků na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních 
údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně 
osobních údajů. 

3. Zpracování osobních údajů žáků za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, 
fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců žáka. 

4. Žáci mají během vyučování vypnuté mobilní telefony, fotoaparáty a jinou záznamovou techniku, která 
slouží k pořizování obrazových a zvukových záznamů. Pořizování zvukových a obrazových záznamů 
osob (učitel, žák) bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85). Narušování 
vyučovacího procesu mobilním telefonem (případně jinou technikou), bude hodnoceno jako 
přestupek proti školnímu řádu. 

 

ČÁST XIV. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tento Školní řád je závazný pro všechny žáky, jejich zákonné zástupce a všechny pracovníky školy a platí 
od 1. 9. 2019. Každý žák školy a jeho zákonný zástupce je povinen seznámit se s obsahem školního řádu. 

 

Ing. František Hricz 
      ředitel školy       


