Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267, 385 01 Vimperk,
tel.: 388 411 152, 388 411 471, e-mail: info@stredni-skola.eu,www.stredni-skola.eu

Školní řád SŠ Vimperk, Nerudova 267
dálková forma vzdělávání nástavbového studia
Úvodní ustanovení
1. Dobrovolným rozhodnutím ke studiu na SŠ Vimperk, Nerudova 267, přejímá žák i závazek řídit se tímto školním
řádem.

2. Tento školní řád platí pro žáky dálkové formy vzdělávání nástavbového studia.
Čl. I. Účel školního řádu
a) Účelem školního řádu je vytvořit podmínky pro studium na SŠ a pro využívání vyučovací doby (konzultací) tak,
aby si žáci mohli osvojit vědomosti, dovednosti a vlastnosti nezbytné pro jejich uplatnění na trhu práce, nebo při
studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách.

b) Vytvořit podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a pořádku na pracovištích.
c) Vytvořit podmínky pro uplatňování zákonných norem, především zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve
znění pozdějších zákonů a předpisů

Čl. II. Práva žáků
1. Žáci mají právo

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

na svobodu myšlení, svědomí a náboženství
na přístup k vědeckotechnickým poznatkům podle možností školy a na moderní metody výuky, na vzdělávání v
oblasti vzdělávacích programů školy, které je založeno na zásadách vzájemné úcty, respektu, názorové
snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání
vyjádřit své vlastní názory přiměřenou formou neodporující základním principům slušnosti
podat stížnost řediteli školy na informaci o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka
volit a být voleni do školské rady,
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich
vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje
na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se
vzdělávání podle školského zákona
na poskytnutí poradenské pomoci výchovným poradcem, metodikem prevence nebo třídním učitelem i při
potížích v jiných oblastech, než je vzdělávání
na zvláštní péči při výuce v odůvodněných případech

Čl. III. Povinnosti žáků
Žáci jsou povinni
a) řádně docházet do školy (sobotní konzultace) a řádně se vzdělávat
b) dodržovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol vydané v souladu s platnými právními předpisy a školním nebo
vnitřním řádem
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d) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech,
které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

e) dokládat důvody své nepřítomnosti na konzultacích v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
f) oznamovat škole tyto údaje:
g) - 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

h) - údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání
i) - poskytnout údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o
j)

zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
- změny v těchto údajích oznamovat do 3 dnů

Čl. IV. Organizace vzdělávání
Žák je povinen docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu konzultací a zúčastňovat se
aktivně konzultací všech povinných a volitelných předmětů. Během studia probíhá povinná týdenní odborná
praxe žáků na smluvních pracovištích průběžně během celého školního roku.
V období školního vyučování, kdy je ukončena výuka v posledním ročníku vzdělávání, již žák školu
nenavštěvuje.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

2.

3.

Škola organizuje dálkové studium pro uchazeče, kteří získali střední odborné vzdělání s výučním listem v délce
3 let denní formy vzdělávání
Vzdělávání v dálkové formě studia trvá 3 roky
Absolvent získá střední vzdělání s maturitní zkouškou
Vzdělávání je založeno na samostudiu
Konzultační hodiny pro jednotlivé předměty probíhají v sobotních termínech dle platného rozvrhu konzultací pro
daný školní rok (s rozvrhem žáky seznámí před první sobotní konzultací prostřednictvím elektronické
komunikace třídní učitel, dále na první sobotní konzultaci, změna rozvrhu v průběhu školního roku je vyhrazena)
Účast na konzultacích se eviduje v třídní knize
K potvrzování omluvy se používá studijní průkaz
Nemůže-li se žák zúčastnit konzultací, je povinen do 3 dnů sdělit důvody své nepřítomnosti telefonicky nebo emailem s tím, že originální doklad o důvodu nepřítomnosti bude dodatečně předložen (písemné oznámení
doručené poštou nebo faxem na faxové číslo 388 411 471 (Vimperk - sekretariát), 388 314 683
(Prachatice - zástupce ředitele) s uvedením důvodu nepřítomnosti. Lze uznat i telefonické oznámení
s uvedením důvodů nepřítomnosti na číslo 388 314 670 (Prachatice- sekretariát), s tím, že originální doklad o
důvodu nepřítomnosti bude dodatečně předložen.
Jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně 5 konzultačních dnů vyučování a jeho neúčast není
omluvena, vyzve ředitel školy písemně žáka, aby neprodleně oznámil důvody své nepřítomnosti; zároveň
upozorní, že v opačném případě bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. 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.
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

Čl. V. Chování žáka ve škole a při činnostech organizovaných školou
Žáci jsou povinni
a) zodpovědně přistupovat k plnění svých povinností, osvojovat si vědomosti a dovednosti a získávat návyky
potřebné k dosažení nástavbového vzdělání

b) svědomitě a včas plnit všechny úkoly uložené vyučujícími, odevzdávat ve stanoveném termínu všechny zadané
práce

c) být ukázněný, plnit pokyny pedagogických a ostatních pracovníků školy
d) chránit své zdraví i zdraví jiných, dbát o čistotu a pořádek, pomáhat při udržování pořádku ve všech prostorách
školy včetně pracoviště

e) dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
f) být ve škole vhodně, čistě a bez výstředností oblečeni a upraveni
g) šetřit školní zařízení, chránit je před poškozením, včetně zařízení na pracovišti, v případě poškození uhradit
škodu v plné výši

h) dodržovat vyučovací dobu - konzultace, rozsah přestávek.
i) pokud musí žák z konzultací odejít, je to nutno oznámit předem třídnímu učiteli nebo vyučujícímu daného
j)

předmětu
oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti
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k) zajišťovat si své věci proti zcizení, nenosit do školy větší peněžní částky a cenné věci, které nesouvisí s výukou
l)
m)
n)
o)
p)

(např. mobilní telefon, reprodukční zařízení)
udržovat čistotu ve všech prostorách školy a v areálu školy
jednat tak, aby neuvedl v omyl učitele
žák je povinen dodržovat pokyny školního řádu, požárně poplachové směrnice a pokyny zaměstnanců školy.
žák je povinen okamžitě oznámit nejbližším zaměstnancům školy úraz svůj nebo spolužáka, nebezpečí úrazu,
nebezpečí vzniku požáru nebo jiné škody
při úrazu zaměstnanci školy zajistí první pomoc, informují vedení školy, vyplní hlášení o úrazu

Žákům je zakázáno
a) kouřit v prostorách školy, areálu školy a na akcích pořádaných školou (zákaz se týká i elektronických cigaret)
b) přinášet do školy nebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a jiné zdraví škodlivé látky, nebo
tyto konzumovat, nabízet, přechovávat a distribuovat

c) přinášet do školy nebo na činnosti organizované školou věci nebezpečné pro život a zdraví,
d) na PC instalovat jakýkoliv program bez souhlasu učitele, provádět softwarové a hardwarové operace, které by
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

vedly k poškození PC, operačních systémů nebo dat
úmyslně poškozovat cizí majetek nebo ho odcizit
přechovávat, předávat a prodávat drogy
jednat tak, aby způsobil jinému psychickou a fyzickou újmu
užívat drogy
ohrožovat svým jednáním zdraví své, spolužáků i zaměstnanců školy
projevovat rasismus a netolerantnost k příslušníkům jiných etnik a národností
omezovat práva, svobodu a osobnost svých spolužáků (šikana)
mít zapnuté prostředky mobilní komunikace (např. mobilní telefony) během konzultací

Čl. VI. Provoz školy

Teoretické vyučování
-

Dálková forma vzdělávání probíhá v sobotu - je pro ni stanoven samostatný časový rozvrh (platného rozvrhu
konzultací v příslušném školním roce).
Budovu školy č. p. 1134, v Prachaticích otevírá první vyučující dle časového rozvrhu sobotních konzultací
v 7:45, uzavírá vyučující poslední sobotní konzultace v 17:20.
Konzultace se dělí na dopolední a odpolední. Konzultace jsou zahájeny v 8:00, končí v 17:15. Probíhá deset
konzultací (délka jedné konzultace je 45 minut) řazených za sebou v jednotlivých blocích dle předmětů.
Po 2. konzultaci se zařazuje přestávka v délce trvání 15 minut, v době přestávky na oběd je přerušené
vyučování od 12:15 do 13:00 - délka polední přestávky je 45 minut, po 8. konzultaci se zařazuje přestávka
v délce trvání 15 minut

Čl. X. Výchovná a kázeňská opatření
Podmíněné vyloučení ze školy a vyloučení ze školy
a)

Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených zákonem č.
561/2004Sb., nebo tímto školním řádem, podmíněně vyloučit žáka nebo vyloučit žáka ze studia. O
svém rozhodnutí ředitel informuje pedagogickou radu bez zbytečného odkladu.

b)

Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy, nebo školského zařízení
nebo vůči ostatním žákům, se vždy považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností
stanovených tímto zákonem.

c)

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, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin.
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d)

Návrh na podmíněné vyloučení může podat třídní učitel, případně i jiný učitel a zaměstnanec, pokud
důvody k tomu zjistil sám a může je doložit. Důvodem pro podmíněné vyloučení žáka může být i
závažné zaviněné a dlouhodobé neplnění studijních povinností, zvláště hrubé opakované a úmyslné
fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči
ostatním žákům nebo studentům

e)

Dopustí-li se žák jednání podle bodu b), oznámí ředitel nebo školské zařízení tuto skutečnost, a
státnímu zastupitelství do následujícího dne poté, co se o tom dozvěděl.

f)

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.

g)

Žák, který opakuje ročník může být vyloučen ze studia i z důvodů, že porušuje školní řád
a povinnosti uvedené v zákoně č. 561/2004 Sb. např. také § 22 odst .1 písm a) tím, že opakovaně
neplní své studijní povinnosti

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. XI. Ochrana osobních dat
-

Zletilý žák nese plnou právní odpovědnost za své jednání.

-

Žák může škole vydat písemný souhlas k poskytování svých osobních dat (jméno, příjmení, adresa, datum
ukončení studia na škole) výhradně pro potřeby budoucích potencionálních zaměstnavatelů.

-

Žák poskytuje své osobní údaje pro účel vedení školní matriky

Čl. XII. Závěrečná ustanovení
1) Na ostatní pravidla a podmínky, které nejsou v tomto Školním řádu řešeny se v plném znění, se uplatní
příslušné paragrafy zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 13/2005 Sb.

2) Školní řád bude zveřejněn v hlavních budovách školy ve Vimperku a v Prachaticích a na webových stránkách
školy.

3) Tento školní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 3. 4. 2018.
4) S tímto školním řádem seznámí prokazatelně třídní učitelé žáky vždy při první konzultaci sobotní výuky (dle
platného rozvrhu konzultací pro daný školní rok)

5) Žák potvrdí svým podpisem, že byl se školním řádem seznámen.
6) Pro učitele a zaměstnance školy jsou závazné všechny povinnosti, které jim výslovně ukládá tento školní řád a
pravidla pro hodnocení žáků

7) Nedílnou součástí tohoto školního řádu jsou "Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků" v platném
8)
9)
10)
11)

znění.
Porušení tohoto školního řádu je důvodem pro použití výchovných opatření
Zletilý žák nese plnou právní odpovědnost za své jednání.
Tento školní řád byl schválen Radou školy. Viz §168 odst.1 písm. c) zákona 561/2004 Sb.
Ve škole není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace - §32 odst.(1) zákona č.
561/2004 Sb.

Ve Vimperku, dne 21. 3. 2018

......................................................
Ing. Lubomír Pichler
ředitel školy

4

