ŠKOLNÍ ŘÁD
Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické
České Budějovice, Husova 3
________________________________________________________
Školní řád se vydává pro střední zdravotnickou školu ve školním
roce 2016/2017.
Ředitel školy vydává školní řád podle § 30, odst.1, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Součástí školního řádu je metodický
pokyn MŠMT k zajištění BOZ žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 37 014/2005‐25 ze
dne 22.12. 2005
I.

Práva žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků

1. Žáci mají právo na vzdělávání, poskytování služeb podle školského zákona, na informace o průběhu
a výsledcích svého vzdělávání.
2. Mohou volit a být voleni do školské rady, pokud jsou zletilí.
3. Mohou zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich
a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy. Ředitel školy je povinen se stanovisky
a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat.
4. Žáci se mohou vyjadřovat ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání.
Mají také právo na informace a poradenskou pomoc školy.
5. Na informace mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči
zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost (zákonní zástupci).
6. V průběhu středního vzdělávání je žákovi umožněn přestup do jiné střední školy a změna oboru.
Může mu být uznáno předchozí vzdělání, pokud je řádně doloženo příslušným dokladem (viz § 70
školského zákona).
II.

Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků

1. Žáci jsou povinni dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti,
s nimiž byli seznámeni.
2. Žáci plní pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním
řádem. Třídní učitel stanoví ze žáků třídy třídní službu a na začátku školního roku seznámí žáky

s povinnostmi třídní služby, kterou tvoří v průběhu školního roku dva předem určení žáci. Ti jsou
zpravidla po jednom týdnu střídáni další dvojicí a jsou povinni plnit úkoly svěřené třídním učitelem.
3. Zletilí žáci jsou povinni informovat školu o změně své zdravotní způsobilosti, změně zdravotního
stavu, závažných zdravotních obtížích nebo jiných skutečnostech, které mohou mít vliv na průběh
vzdělávání. U nezletilých žáků plní tuto povinnost rodiče nebo zákonní zástupci.
4. Povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin
a zúčastňovat se vyučování ve všech povinných vyučovacích předmětech a nepovinných vyučovacích
předmětech, které jsou mu stanoveny rozvrhem, nebo které si zvolil na počátku školního roku na
základě písemné přihlášky.
5. a) Žáci a studenti jsou povinni být po zazvonění na příslušnou vyučovací hodinu ve třídách.
Opožděný příchod do školy je nutno omluvit třídnímu učiteli, který jej neprodleně zaznamená do
elektronické třídní knihy. Žák je povinen dodržovat vyučovací dobu (45 minut) a neopouštět třídu a
školu bez svolení učitele v době vyučování. Omluvit je možno pouze písemně doložené zpoždění vlaků
nebo autobusů, jinak je žák povinen doložit zpoždění z jiných vážných důvodů písemnou omluvou
rodičů nebo zákonných zástupců žáka, a to nejpozději do 24 hodin, jinak je absence posuzována jako
neomluvená.
b) Během vyučování žák opouští třídu pouze v době přestávek, při přesunu na vyučování nebo na
vyzvání vyučujícího. Žák je povinen být po zvonění na vyučovací hodinu ve třídě. Jeho pozdní příchod je
považován za neomluvenou absenci v hodině a je takto kázeňsky posuzován. Tři opakované pozdní
příchody bez doložení důvodů jsou důvodem k udělení důtky třídního učitele.
c) Žákům je zakázáno svévolně opouštět školu v době vyučování i přestávek. Školu smí žák
opouštět pouze v době přestávky na oběd (viz Metodický pokyn k zajištění BOZ dětí, žáků a studentů ve
školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT s účinností od 1. 1. 2006).
d) V době přestávek zodpovídá za svévolné opuštění školy pedagogický dozor, konající službu
v prostorách vstupních dveří. Žákům je s výjimkou volných hodin zakázáno opouštět školu v době
vyučování a přestávek za účelem kouření a nákupu svačin.
e) Občerstvení si mohou žáci nakupovat během vyučování výhradně ve školní kantýně.
6. Pokud se nezletilý žák nemůže zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá rodič nebo
zákonný zástupce žáka jeho třídního učitele o uvolnění z vyučování. Je‐li žák ubytován v domově
mládeže, uvědomí o důvodech nepřítomnosti také vychovatele.
7. Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti ve
vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti. V případě nedoložení
důvodů nepřítomnosti žáka bude tato nepřítomnost posuzována jako neomluvená absence spojená
s kázeňskými opatřeními uvedenými v části V, odst. 3: Posuzování kázeňských opatření.
8. Nepřítomnost žáka se omlouvá jen ze závažných důvodů, které jsou písemně doloženy (např. nemoc
žáka, mimořádná událost v rodině, zpoždění dopravních prostředků, atd.).
9. Uvolnit žáka z vyučování lze pouze na základě písemné žádosti rodičů nebo zákonných zástupců.
Z jedné vyučovací hodiny omlouvá nepřítomnost učitel daného předmětu, z jednoho vyučovacího dne
třídní učitel a ze dvou a více dnů výhradně ředitel školy po dohodě s třídním učitelem a na žádost
zákonných zástupců. Ředitel školy uvolní žáka z vyučování v průběhu školního roku na více než dva dny
pouze v případě ozdravného pobytu žáka doloženého lékařským potvrzením a dále akcí spojených
s prezentací školy na veřejnosti a reprezentací žáků. V případě nepřítomnosti žáka ve škole z jiných
důvodů (např. rodinná rekreace) nebere škola ohled na důsledky způsobené jeho nepřítomností ve
škole (absence, prospěch).
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10. Žákyně, která v průběhu vzdělávání otěhotní, je povinna neprodleně tuto skutečnost oznámit
třídnímu učiteli, který informuje ředitele školy a výchovnou poradkyni. Ředitel školy je povinen přerušit
vzdělávání žákyni z důvodu těhotenství a mateřství (§66, odst. 6 školského zákona). Další postup je
řešen v části III. odst. 1 školního řádu.
11. Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo
zčásti z vyučování některého předmětu. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro
odborné zaměření absolventa. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen.

III.

Přerušení a zanechání vzdělávání:

1. Přerušit vzdělávání lze žákovi na dobu nejdéle dvou let na základě žádosti rodičů nebo zákonného
zástupce žáka. Žák po uplynutí doby přerušení pokračuje v ročníku, ve kterém vzdělávání přerušil (viz §
66, odst. 5 školského zákona).
2. Žák může zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení doručeného řediteli školy. Součástí
sdělení nezletilého žáka je souhlas jeho zákonného zástupce. Žák přestává být žákem střední školy
dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení řediteli školy, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení
o zanechání vzdělávání, pokud jde o den pozdější (viz §68, odst. 1 školského zákona).

3. Jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není
omluvena a nereaguje‐li na písemnou výzvu ředitele školy, aby neprodleně doložil důvody své
nepřítomnosti, bude 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.

IV.

Hodnocení výsledku vzdělávání
1. Opravná zkouška:

Termín pro vykonání opravných zkoušek stanoví ředitel školy tak, aby byly vykonány nejpozději do
31. srpna příslušného školního roku. Žákovi, který se z vážných důvodů nemůže dostavit k opravné
zkoušce ve stanoveném termínu, lze povolit vykonání opravné zkoušky nejpozději do 30. září.
Opakování ročníku je možné pouze jednou, a to pouze na základě povolení ředitele školy.
2. Komisionální zkouška ke stanovení klasifikace:
Pokud žák zamešká více než 20 % odučených hodin v předmětech ošetřování nemocných, zhotovování
stomatologických protéz, masáže‐cvičení a praktická cvičení u oboru vzdělání Laboratorní asistent,
vykoná komisionální zkoušku ke stanovení klasifikace, aby mohl být klasifikován za příslušné klasifikační
období.
Pokud žák v některém z povinných vyučovacích předmětů zamešká v klasifikačním období 20 ‐ 25 %
odučených hodin, může vykonat na návrh vyučujícího příslušného předmětu komisionální zkoušku ke
stanovení klasifikace za dané klasifikační období.
Pokud žák v některém z povinných předmětů zamešká v klasifikačním období více než 25 % odučených
hodin, je povinen vykonat komisionální zkoušku ke stanovení klasifikace. Termín zkoušky stanoví
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ředitel školy tak, aby byla vykonána v případě zkoušky za první pololetí do konce měsíce února,
v případě 2. pololetí nejpozději do 31. srpna daného školního roku.
Komisi tvoří zkoušející (vyučující daného předmětu) a přísedící (vyučující stejného nebo podobného
předmětu), přítomen může být i třídní učitel, který ale nemá oprávnění zasahovat do klasifikace a
ovlivňovat výsledek zkoušky. Obsahem zkoušky je učivo příslušného klasifikačního období. Výsledné
hodnocení (známku) žáka z daného předmětu za příslušné klasifikační období stanoví zkušební
komise na základě výsledku komisionální zkoušky. V případě, že bylo důvodem absence dlouhodobé
vážné onemocnění, vážné zranění, případně léčebný pobyt, a žák si prokazatelně doplnil učivo a získal
dostatečný počet známek pro klasifikaci, může ředitel školy po projednání s třídním učitelem a
vyučujícím daného předmětu žákovi vykonání zkoušky prominout.
Opatření dle bodu 2 školního řádu se neuplatňuje v případě, že žák je z příslušného předmětu na
základě známek získaných v průběhu klasifikačního období hodnocen stupněm nedostatečný.

V.

Výchovná opatření:

1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření (tresty). Navrhované
pochvaly a tresty projedná vždy s předstihem třídní učitel s ředitelem školy.
2. Pochvaly: a) pochvala třídního učitele
b) pochvala ředitele školy

3. Posuzování kázeňských opatření.
V případě neomluvené absence žáků a prokázaných přestupků proti školnímu řádu následují níže
uvedená kázeňská opatření:
Přestupek (absence)
Opakované pozdní příchody
1–2
neomluvené hodiny
3–5
neomluvených hodin
6 – 10 neomluvených hodin
11 – 20 neomluvených hodin
21 a více neomluvených hodin

Kázeňské přestupky dle závažnosti
provinění a způsobení újmy jiným
osobám
‐ méně závažné*
‐ závažné*
‐ velmi závažné a hrubé*
(krádeže, šikana,ublížení na zdraví)
* O závažnosti provinění rozhodne ředitel

Kázeňské opatření
napomenutí třídního učitele
důtka třídního učitele
důtka ředitele školy
druhý stupeň z chování
třetí stupeň
třetí stupeň z chování; po projednání pedagogickou radou
řešeno dle závažnosti podmíněným nebo nepodmíněným
vyloučením ze školy
Kázeňské opatření
napomenutí třídního učitele nebo důtka třídního učitele
důtka ředitele školy, druhý snížený stupeň z chování
třetí snížený stupeň z chování a podmíněné nebo nepodmíněné
vyloučení ze školy
školy ve spolupráci s výchovnou poradkyní, metodikem PSPJ a pedagogickou

radou.

Ve všech uvedených případech je třídní učitel povinen po projednání se žákem neprodleně oznámit tuto
skutečnost písemně zákonnému zástupci žáka.
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4. Neoprávněné osvojování si cizí věci: Společensky nežádoucím jevem a věcí neslučitelnou
s morálním profilem zdravotnického pracovníka je krádež, a to jak ve škole a ve zdravotnickém
zařízení, tak i na veřejnosti. Žák, který se dopustí tohoto přestupku a odcizení cizí věci mu bude
prokázáno, bude potrestán třetím stupněm snížené známky z chování a podmíněným
vyloučením ze školy. Po jakémkoli dalším prohřešku bude tento žák vyloučen z dalšího
vzdělávání.
5. Závažné a společensky nebezpečné chování ve škole a na veřejnosti spojené s užitím násilí a
vulgárních projevů, známkami a projevy xenofobie nebo hanobením rasy, může být důvodem
k okamžitému vyloučení žáka ze školy. Odpovídající kázeňské opatření bude uplatněno také při
hrubém porušení zásad slušného chování ve škole a akcích pořádaných školou (opilost, šikana,
výstřední chování ovlivněné užitím psychotropních a omamných látek, slovní a fyzické napadení
jiné osoby apod.).
6. Užívání psychotropních látek: Pokud bude žákovi prokázáno, že v době vyučování (včetně
volných hodin mezi vyučováním) požil alkoholické nápoje nebo omamné a psychotropní látky,
bude potrestán druhým stupněm snížené známky z chování. Pokud dojde k recidivě, bude žák na
základě jednání pedagogické rady podmíněně nebo nepodmíněně vyloučen z dalšího vzdělávání.
V prostorách školy je zakázáno užívání žvýkacího tabáku. Porušení zákazu bude posuzováno jako
vážný přestupek proti ustanovení školního řádu. V případě opakovaného přestupku může být
žák ze školy vyloučen.
7. Ochrana majetku: Žáci jsou povinni chránit vybavení a zařízení školy, které jim bylo svěřeno do
užívání. Proto proti žákovi, kterému bude prokázáno úmyslné poškození nebo zničení vybavení
či zařízení v majetku školy, bude uplatněno odpovídající kázeňské opatření a žák bude povinen
vzniklou školu nahradit v její plně výši.
V případě nezjištění konkrétního viníka bude náhrada škody vymáhána od třídy, která se v době
poškození nebo zničení majetku školy v příslušné učebně nacházela. Žáci, kteří zjistí úmyslné
poškození nebo zničení majetku ve třídě, nahlásí tuto skutečnost neprodleně třídnímu učiteli,
školníkovi nebo zástupkyni pro ekonomický úsek.
8. Používání elektronických zařízení: Žákům je zakázáno ve vyučovacích hodinách používat
veškerá elektronická zařízení (mobilní telefony, tablety, notebooky apod.). Po tuto dobu musí
být výše uvedená zařízení uschována v aktovce. Výjimkou jsou kalkulačky používané pro výuku.
Ve škole a na školních pracovištích je přísně zakázáno pořizování zvukových a obrazových
záznamů pomocí mobilních telefonů a jiné techniky a jejich zveřejňování bez předchozího
souhlasu dotyčného učitele.
Je přísně zakázáno připojovat jakékoli spotřebiče včetně mobilních telefonů k elektrické síti
v objektu školy. Při opakovaném porušení zákazu se postupuje dle bodu 3, odst. V: Posuzování
kázeňských opatření.
Toto jednání bude posuzováno jako závažné a hrubé porušení školního řádu.
9. Ochrana přístupových údajů: Žák je osobně zodpovědný za vstup a operace prováděné v IT
systému školy. Je povinen respektovat nastavení systému a instrukce administrátora, chránit své
přístupové údaje před zneužitím a nesmí je poskytovat dalším osobám. V případě porušení bude
dle závažnosti potrestán kázeňským opatřením. V případě poskytnutí přístupových údajů a
ohrožení interních informací bude žákovi zakázáno užívat internetové Wi‐Fi připojení.
10. Ekologická výchova: Žáci jsou povinni třídit odpad (plasty, papír a směsný odpad) a využívat
k tomu určené a označené nádoby ve třídách a na chodbách. Opakované nedodržování této
povinnosti bude postihováno kázeňskými tresty.
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11. Zákaz kouření: Kouření je přísně zakázáno v budově školy i v jejím okolí (vchod a vjezd do dvora
školy a uzavřený dvůr školy)! Porušení zákazu bude trestáno kázeňskými opatřeními dle bodu V,
odst. 3
12. Praktické vyučování a odborná praxe: Žák je povinen nastoupit na školní pracoviště ve
zdravotnickém zařízení ve stanovenou dobu, v předepsaném pracovním oděvu, bez šperků,
ozdob a líčení, s upravenými a krátce ostříhanými a nenalakovanými nehty. Piercing a tetování
nesmí být na viditelných místech (včetně jazyka). Toto opatření se týká všech předmětů
praktického vyučování a odborné praxe u všech oborů vzdělání. V případě porušení daných
předpisů bude žák vyloučen z výuky a jeho nepřítomnost bude posuzována jako neomluvená
absence s následným odpovídajícím kázeňským postihem (viz odst. V – výchovná opatření).
Stejným způsobem bude postupováno, pokud bude žák jevit známky opilosti či požití omamných
látek před nebo během vyučování.

VI.

Další ustanovení:

1. Konání opravné zkoušky: Žák, který na konci 2. pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných
předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci 1. pololetí nejvýše ze dvou povinných předmětů
vyučovaných pouze v 1. pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce
příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravná zkouška je
komisionální.
Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl.
2. Odborná praxe: Podmínkou pro ukončení 3. ročníku u všech oborů SZŠ je splnění odborné praxe
v trvání 4 týdnů s výjimkou oboru vzdělání zdravotnické lyceum, kde je žák povinen splnit
odbornou praxi v trvání 5 dnů.
3. Povinně volitelný seminář: Žáci 1. ‐ 4. ročníku oboru vzdělání zdravotnické lyceum si na počátku
školního roku zvolí jeden volitelný seminář a jsou povinni tento seminář ve školním roce
pravidelně navštěvovat. Vybraný seminář je součástí rozvrhu žáka a vztahují se k němu
povinnosti, dané odst. II školního řádu. Žák je konci každého pololetí klasifikován a známka je
uvedena na zadní straně vysvědčení.
4. Maturitní zkouška: Podmínkou pro vykonání maturitní zkoušky je ukončení posledního ročníku
s hodnocením prospěl.
5. Zahraniční výjezdy: Škola odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví žáků při zahraničních
výjezdech, které pořádá. Pověřený pedagogický dozor je povinen pořídit před uskutečněním
výjezdu záznam o poučení podepsaný jeho zletilými účastníky nebo zákonnými zástupci
nezletilých žáků. Mezi účastníky mohou být zařazeni pouze ti žáci, kteří předloží písemný souhlas
zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka a mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu,
které je platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí, případně
Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz nahrazující (viz Směrnice
Jihočeského kraje k zajištění BOZ dětí, žáků a studentů ve školách…, č. 108/RK, platná od 1. 5.
2008).
6. Účast na kurzech: Jednou z podmínek přijetí žáka na zdravotnickou školu je jeho dobrý zdravotní
stav. Žák je proto povinen účastnit se bez zdravotních úlev tělesné výchovy v plném rozsahu.
Výjimkou je pouze úraz nebo dočasné vážné onemocnění a doba rekonvalescence. Vzhledem
k tomu, že zvládnutí techniky lyžování je jednou z podmínek klasifikace žáků 1. ročníku, je jejich
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účast na lyžařském výcvikovém kurzu povinná. V případě neúčasti na kurzu (s výjimkou vážných
důvodů) je žák povinen zpracovat zadanou teoretickou práci, za níž je klasifikován. Pro druhé
ročníky je povinná účast na letním turistickém kurzu.
7. Dojíždění do školy: Žáci dojíždějící do školy na jízdních kolech ukládají a uzamykají svá kola do
kolostavů ve dvoře školy. Je zakázáno zamykat jízdní kola ke kovovému zábradlí před školou a na
parkovacím místě u příjezdové cesty do dvora školy! Kolostavy jsou přístupné žákům pouze
v pracovní dny od 6. 30 hodin do doby 30 minut po skončení vyučování, nejdéle však do 18.30
hodin. Je zakázáno nechávat jízdní kola v areálu školy přes víkend. Každá třída obdrží na
požádání jeden klíč od vjezdových vrat. Za jízdní kola uložená mimo kolostavy škola neodpovídá.
Žákům je zakázáno odstavovat ve školním dvoře a v okolí školy motorová vozidla!
8. Školní šatny slouží v době řádného vyučování výhradně k ukládání obuvi a svrchních oděvů žáků.
Každý žák a student zodpovídá za udržování pořádku ve své osobní skříňce a dbá na to, aby byla
v jeho nepřítomnosti uzamčena. Škola nenese hmotnou odpovědnost za případnou ztrátu
cenných předmětů a poškozování osobních skříněk žáků a studentů.
9. Pohyb cizích osob: Žák školy upozorní na přítomnost cizích osob ve škole a neprodleně to ohlásí
někomu z vyučujících nebo zaměstnanců školy. Žákům je zakázáno bez pedagogického dozoru
vstupovat do sklepních, půdních prostorů a sportovního areálu u Mlýnské stoky.

Přílohu školního řádu tvoří Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
Školní řád je vydán ředitelem školy a schválen Školskou radou pro střední zdravotnickou školu
s platností od 1. září 2016 do 31. srpna 2017.

Školní řád byl schválen Školskou radou dne: 31. 8. 2016: …………………………………………………………….
Mgr. Pavel Chalupa, předseda ŠR

V Českých Budějovicích 1. září 2016

PhDr. Karel Š t i x
Ředitel SZŠ a VOŠZ
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