SOU gastronomie a podnikání
Za Černým mostem 362 / 3, 198 00 Praha 9

ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád je interním předpisem středního odborného učiliště (dále jen SOU) v souladu s § 30 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, jehož
respektování a dodržování je závazné a povinné.
Školní řád (dále jen ŠŘ) stanoví práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců a pravidla vzájemných
vztahů s pedagogickými pracovníky.
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1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
1.1 Žáci mají právo:
a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona;
b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a poradenskou pomoc školy
v záležitostech vzdělávání;
c) volit a být voleni do školské rady, jsou- li zletilí;
d) zakládat v rámci školy samosprávní orgány žáků, volit a být voleni, pracovat v nich a jejich
prostřednictvím se obracet na ředitelku školy (dále jen ŘŠ) s tím, že ŘŠ je povinna
se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávních orgánů zabývat;
e) jednou měsíčně o velké přestávce (vždy druhá středa v měsíci) předkládat prostřednictvím
zástupců třídy připomínky přímo v sekretariátu ŘŠ nebo zástupců ředitele (dále jen ZŘ);
f)

vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání,
přičemž jejich vyjádřením, jejichž forma neodporuje zásadám slušnosti a dobrého
občanského soužití, musí být ze strany školy věnována náležitá pozornost;

g) na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně
patologickými jevy, mají zároveň právo na využití preventivního programu, který jim slouží
k poskytnutí potřebné podpory ve zmíněných oblastech;
h) požádat o pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměli učivu nebo si potřebují doplnit své
znalosti, a to po předchozí domluvě s vyučujícím příslušného vyučovacího předmětu;
i)

na život a práci ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivin ze školního
prostředí v rámci možností školy.

Na informace mají podle odst. 1 písm. b) v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče,
popř. osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.
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2. Povinnosti nezletilých žáků a jejich zákonných zástupců, povinnosti
zletilých žáků,
2.1 Žáci jsou povinni
a) dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti (včetně
předpisů provozu dopravní bezpečnosti), s nimiž budou seznámeni v teoretické i praktické
výuce;
b) plnit pokyny pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a ŠŘ;
c) zdravit všechny pedagogické i nepedagogické pracovníky SOU;
d) dodržovat zásady společenského chování, vystupování a jednání;
e) v průběhu vyučování, včetně přestávek, neopouštět areál školy;
f)

nenosit, nedistribuovat a neužívat alkoholické či jiné návykové látky v areálu a prostorách
školy i při akcích konaných školou mimo školu;

g) v souladu se zákonným předpisem nekouřit v prostorách školy, areálu školy a v okolí,
včetně přístupového chodníku a zastávky MHD – autobusu, a to i e-cigarety;
h) nenosit do školy věci ohrožující zdraví a život vlastní i spolužáků a vyučujících (zbraně,
obušky, nože, spreje atd.);
i)

nenosit a nevodit zvířata do školy;

j)

nepoškozovat školní majetek;

k) nevyklánět se, nevylézat z oken a cokoliv z nich nevyhazovat;
l)

v době vyučování i přestávek, bez případného svolení vyučujícího, nepřipojovat vlastní
přístroje k elektrické síti a pracovat s nimi (nabíjet baterie, zapojovat prodlužovací přívody
do zásuvek, napáječe, včetně přívodů do notebooků, mobilních telefonů a ostatních zařízení,
nepoužívat kadeřnické přístroje);

m) v průběhu vyučování nepoužívat (manipulovat) mobilní telefony, tablety, MP 3 přehrávače
i se sluchátky (mobilní telefony, osobní doklady a cenné věci ukládat bezpečně);
n) nepořizovat v průběhu teoretického a praktického vyučování (tj. při výuce i o přestávkách
v budově školy i na všech externích žákovských pracovištích), na výchovně vzdělávacích
akcích mimo školu jakékoliv osobní i neosobní obrazové a zvukové záznamy
(NOZ 89/2012 Sb.) a jakýmkoliv způsobem je rozšiřovat, pořízení těchto nahrávek a jejich
případné umístění na sociální sítě nebo jejich jiné rozšiřování bude považováno za zvláště
hrubé porušení školního řádu a v případě nutnosti bude hlášeno na Policii ČR.
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2.2 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 sami, společně s podpisem osoby, které vůči nim plní
vyživovací povinnosti, při onemocnění delším než tři dny jsou povinni doložit důvod
nepřítomnosti lékařským potvrzením;
c) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona (školní matrika školy) a další
údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto
údajích.
2.3 Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni
a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy a dodržoval povinnosti dané ŠŘ;
b) na vyzvání ŘŠ 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 vzdělávání;
d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými ŠŘ
(viz bod 7 ŠŘ);
e) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 školského záko na (matrika školy) a další údaje,
které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích;
f)

rodičovská odpovědnost náleží rodičům i při pobytu dítěte ve škole, mají povinnost
se školou spolupracovat a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou
(§ 865 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
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3. Výchovná a kázeňská opatření (§ 31 školského zákona)
Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením
je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy a další kázeňská opatření, která nemají
právní důsledky pro žáka: napomenutí, důtka třídního učitele (dále jen TU) nebo učitele odborného
výcviku (dále jen UOV), důtka ZŘ a ŘŠ.
V případě závažného zaviněného porušení povinností může ŘŠ rozhodnout o podmíněném
vyloučení žáka ze školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděla, nejpozději však
do jednoho roku (s výjimkou, kdy je provinění klasifikováno jako trestný čin). V rozhodnutí
o podmíněném vyloučení stanoví ŘŠ zkušební lhůtu (nejdéle na dobu 1 školního roku). Dopustí- li
se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených ŠŘ, může ŘŠ
rozhodnout o jeho okamžitém vyloučení.
Závažné zaviněné porušení povinností je každé jednání žáka, ať již konání nebo opomenutí, které
hrubým způsobem porušuje povinnosti žáka stanovené tímto ŠŘ, a to zejména:
a) projevování jakékoliv národnostní nebo rasové nesnášenlivosti, používání psychického
či fyzického násilí vůči spolužákům;
b) projevování hrubých slovních a úmyslných fyzických útoků žáka vůči zaměstnancům školy
nebo vůči spolužákům;
c) umožnění jakýmkoliv způsobem (souhlasem či přímým pozváním) vstup u do areálu a všech
prostor SOU (školní i ubytovací části) nepovolaným a cizím osobám, pokud k tomu nemají
souhlas ŘŠ, případně jím určeného pracovníka;
d) umožnění přítomnosti (souhlasem či přímým pozváním) žáků školy ve vyučovacích
hodinách jiných než kmenových tříd, ať už pod vlastním jménem nebo pod jménem
případně nepřítomného žáka.
V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností, kdy se po provedeném správním
řízení dospěje k názoru, že se žák (student) provinil zvláště závažným zaviněným porušením
povinností, musí ŘŠ učinit pouze je diné kázeňské opatření, a to vyloučit žáka (studenta) ze školy. ŘŠ
musí neprodleně splnit oznamovací povinnost, u nezletilých oznámit orgánu sociálně-právní ochrany
dětí a státnímu zastupitelství a v případě zletilého žáka státnímu zastupitelství.
Závažné zaviněné porušení povinností je každé jednání žáka (studenta) školy, kdy:
a) se dopustí hrubých slovních útoků vůči zaměstnancům školy, nebo vůči ostatním žákům
(studentům);
b) poruší povinnost řádně docházet do školy a nejsou doloženy důvody jeho nepřítomnosti
ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými tímto ŠŘ a klasifikačním řádem.
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4. Provozní režim teoretického a praktického vyučování
a) žáci přicházejí do školy řádně a včas tak, aby byli před zahájením výuky na svých místech
a připraveni na vyučování, do školy nosí jen věci potřebné k vyučování;
b) pozdraví povstáním všechny dospělé osoby, které vstoupí do učebny (i v případě jejich
odchodu);
c) pozdní příchody jsou sledovány a zaznamenávány do třídní knihy (dále TK);
d) je-li žák zcela výjimečně pouštěn nebo posílán během vyučování z učebny, provede
vyučující zápis do TK;
e) žáci se musí před příchodem do třídy přezout v přidělené šatně do obuvi, která má charakter
domácí obuvi, odložit svrchní oděv, neodloží- li žák obuv do šatny, může ji ve výjimečných
případech mít uloženou v učebně, ale v plastové tašce či sáčku a zavěšenou na háčku
(popř. v osobní skříňce);
f)

v průběhu vyučovací hodiny (dále jen VH) není dovoleno pít a jíst;

g) na první VH přináší, TK vyučující, poté o ni pečují žáci a po ukončení poslední hodiny
odnese vyučující TK ze třídy a uloží ji na místo k tomu určené v sekretariátu školy;
h) před odvedením žáků do šatny zajistí vyučující poslední VH aby byla v učebně řádně
uzavřena všechna okna, vypnutá voda, zhasnutá světla, uklizeno, zvednuté židle a klíč
od uzamčené učebny spolu s TK, odevzdá na vyhrazené místo v sekretariátu školy;
i)

přestávky slouží žákům k odpočinku, k občerstvení, k přípravě na další výuku, k přesunům
a k návštěvám učitelů, dohled může zajišťovat pedagogický pracovník nebo jiný zletilý
zaměstnanec školy, který byl o výkonu dohledu řádně poučen;

j)

sekretářka školy je žákům k dispozici v době přestávek;

k) žák může ve věcech osobních a školních navštívit ŘŠ nebo ZŘ, návštěva ŘŠ se uskuteční
po domluvě se sekretářkou ředitelky;
l)

nedostaví- li se vyučující do třídy, do 10 minut od začátku VH, nahlásí služba skutečnost
do sekretariátu školy;

m) je zakázáno vstupovat do prostorů recepce ubytovací části (výjimkou jsou žáci v době
praktické výuky);
n) žák, který žádá o změnu pracoviště praktického vyučování, musí ZŘ školy pro praktické
vyučování předložit písemnou žádost (u nezletilých žáků i podpis zákonného zástupce)
s uvedením důvodu k přeřazení;
o) v případě, že praktické pracoviště dává žáka k dispozici, je tato skutečnost hodnocena jako
porušení ŠŘ.

7

5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, chování žáků
a) žáci dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo školu, při každém svém
počínání mají na paměti nebezpečí úrazu, jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých
spolužáků a pracovníků školy;
b) žáci dodržují zásady kulturního chování, do školy přic házejí vhodně a čistě upravení
a oblečení;
c) žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují nevhodně průběh VH, o přestávkách
se mohou volně pohybovat v prostoru školní budovy, dodržují pravidla společenského
chování a bezpečnosti, řídí se pokyny učitelů konajících dozor, do jiných tříd přecházejí
ukázněně, žákům je zakázáno pohybovat se v prostoru recepce a přecházet do ubytovací
části „výškové“ budovy (v souladu s částí 4, bod m);
d) v jídelně dodržují pravidla slušného stolování;
e) do školy nesmí nosit žáci věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrozit
mravní výchovu žáků, nedoporučuje se nosit cenné předměty (drahé oblečení a obuv), které
nepotřebují pro vyučování, a taktéž větší obnosy peněz (v případě nutnosti je povinnost
uložit je, po dohodě s třídním učitelem, na určené bezpečné místo), není- li splněna tato
podmínka, případně nejsou-li oblečení a obuv uloženy řádně v zamčené šatně, škola nenese
odpovědnost za ztrátu nebo poškození těchto věcí;
f)

mimo školu dodržují žáci pravidla slušného chování a dbají na dobré občanské soužití
a bezpečnost.
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6. Zacházení se školním majetkem a školními potřebami
a) žák je povinen zajistit si na vlastní náklad y požadované učebnice a pomůcky, dále
je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené veškeré zařízení učeben a ostatních prostor
školy, včetně věcí svěřených mu v souvislosti s výukou;
b) za škodu na majetku a zařízení školy, kterou způsobí konkrétní žák svévolně nebo
z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající finanční úhrada; bude- li škoda způsobena bez
prokázaného konkrétního viníka (týká se zejména hygienických zařízení), bude vyžadována
celková finanční úhrada poměrnou částí od všech žáků příslušného patra a učeben.
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7. Omlouvání nepřítomnosti žáků ve vyučování a na školních akcích,
uvolňování z výuky
a) žák, který se nemůže účastnit vyučování pro nepředvídatelnou překážku, oznámí příčinu
neúčasti bezodkladně TU (nezletilého žáka omlouvá zákonný zástupce), oznámení
nepřítomnosti

může

být

učiněno

telefonicky

nebo

e-mailem

na sougastroPraha9@seznam.cz;
b) důvody nepřítomnosti ve vyučování je zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka
povinen oznámit (nebo doložit) TU nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho
nepřítomnosti;
c) žák předkládá TU bezprostředně po návratu do vyučování omluvenku ve svém omluvném
listu s uvedením důvodu nepřítomnosti, (u nezletilého žáka musí být omluvenka podepsána
zákonným zástupcem), v případě, že nepřítomnost žáka pro nemoc přesáhla 3 dny, musí TU
(škola) požadovat doložení důvodu nepřítomnosti žáka potvrzením o nemoci vystaveným
lékařem, které je součástí omluvenky, lékařské potvrzení, resp. vyjádření, musí TU
požadovat v případě opakujících se nepřítomností ze zdravotních důvodů a v rámci možností
řešit tuto nepřítomnost ze zákonnými zástupci, za spolupráce s VP;
d) opožděné a především opakující se pozdní předkládání omluvenek nebude tolerováno
a absence ve výuce budou považovány za neomluvené (týká se zejména zletilých žáků);
e) nepřítomnost ve škole může být omluvena jen ze zdravotních důvodů, pro nemoc, nebo
z vážných rodinných důvodů, v mimořádných případech z důvodů ozdravných, léčebných
a rekondičních pobytů;
f)

běžná návštěva u lékaře není důvodem pro omluvení celodenní absence, ošetření
u odborných lékařů má žák volit pokud možno mimo dobu hlavního vyučování;

g) potřebuje- li žák na základě písemného požadavku zákonného zástupce z vážných důvodů
uvolnit během dne, požádá vyučujícího, pokud jde o 1 VH, o důvodu nepřítomnosti ve
výuce informuje TU jak uvolňovaný žák, tak i tento vyučující;
h) potřebuje- li žák uvolnit z více než 1 VH v jednom výukovém dni, požádá TU;
i)

jedná-li se o uvolnění z OV, požádá UOV;

j)

v odůvodněných případech, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka nebo
zletilého žáka, může být žák uvolněn z vyučování až na 3 dny TU, na více dnů ŘŠ;

k) nezletilý ani zletilý žák nemůže v případě nevolnosti nebo úrazu odejít sám ze školy, tuto
skutečnost oznámí TU nebo vedení školy, kteří rozhodnou, po konzultaci se zákonným
zástupcem, o dalším postupu;
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l)

jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní po dobu nejméně
5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve písemně ŘŠ
prostřednictvím TU zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby
neprodleně doložil důvody jeho nepřítomnosti ve škole s upozorněním, že jinak bude žák
posuzován, jako by vzdělávání zanechal (zanechání vzdělávání musí být písemně
zdokumentováno);

m) ŘŠ může, ze zdravotních anebo jiných závažných důvodů, uvolnit žáka na základě žádosti
zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka zcela nebo zčásti z vyučování
předmětu tělesná výchova, na doporučení praktického lékaře pro děti a dorost nebo
odborného lékaře;
n) při účasti na akcích, které organizuje škola, jsou žáci povinni dodržovat ŠŘ (včetně
případných a před začátkem akce sdělených dodatků, vyplývajících z povahy akce);
o) není dovoleno vyvolávat žáky během vyučování z učeben, pracovišť odborného výcviku
(dále jen OV) a učební praxe (dále jen UP), (výjimku povoluje ŘŠ nebo příslušný ZŘ);
p) o zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje TU výchovného poradce;
q) neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 VH řeší se zákonným zástupcem žáka nebo
se zletilým žákem TU formou pohovoru a provede zápis;
r)

při opakované neomluvené nepřítomnosti žáka (popř. počtu souvislých neomluvených hodin
nad 35) svolá ŘŠ z podnětu TU, nebo UOV výchovnou komisi.
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Závěrečná ustanovení
a) pracovníci SOU pravidelně a průběžně kontrolují a zjišťují, zda činnost žáků není v rozporu
s tímto školním řádem, platnými předpisy a zásadami společenského chováním, o zjištěných
skutečnostech informují především vedení školy a výchovnou poradkyni;
b) samostatnými součástmi školního řádu jsou pravidla pro hodnocení žáků (klasifikační řád),
pravidla praktického vyučování, krizový scénář školy, preventivní program SOU pro školní
rok 2017/2018, školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty;
c) případné změny budou řešeny operativně dodatkem školního řádu.

Ing. Zdeňka Matoušová
ředitelka SOU
Školní řád nabývá platnost dnem 1. září 2017.
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Příloha
1. Časový rozvrh vyučovacích hodin je stanoven takto:

Teoretická výuka
Pořadí hodin
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Od - do
07:10 - 07:55
08:00 - 08:45
08:50 - 09:35
09:50 - 10:35
10:40 -11:25
11:55 - 12:40
12:45 - 13:30
13:35 - 14:20
14:25 - 15:10
15:15 - 16:00
16:05 - 16:50
16:55 - 17:40

2. Žákovskou samosprávu třídy tvoří:
 předseda,
 místopředseda,
 pokladník.
3. Třídní služby žáků ve třídě určuje TU ze spolehlivých žáků takto:
 2 žáky po dobu celého školního roku pověří přenášením TK v průběhu vyučování a péčí
o klasifikační arch během vyučování;
 1 žáka pověří po dobu celého školního roku péčí o šatnu s následujícími povinnosti:
na začátku školního roku převezme proti podpisu kartu od šatny, která
ho opravňuje k převzetí a uložení klíče od šatny uloženého na vrátnici školy,
šatnu odemkne 15 minut před zahájením výuky, po celou dobu příchodu žáků
třídy je přítomen v šatně, šatnu uzamkne souběžně se zahájením výuky a klíč
odevzdá na vrátnici školy,
v případě, že některý z žáků je uvolněn z výuky nebo přijde později, odemkne
mu šatnu, vyčká, až žák odejde, šatnu uzamkne a klíč odevzdá ve vrátnici
školy,
po skončení výuky vyčká v šatně na odchod posledního žáka, prázdnou
a uklizenou šatnu uzamkne a klíč odevzdá na vrátnici školy;
 2 žáky vždy na dobu 1 týdne pověří pořádkovou službou a stanoví jim povinnosti.
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