ŠKOLNÍ ŘÁD, BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY a PRAVIDLA HODNOCENÍ
platné pro školní rok 2018/19
Školní řád respektuje školské zákony a předpisy, listinu základních práv a svobod a mezinárodní smlouvy o
lidských právech a právech dítěte. Základní práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
jsou zakotveny v par. 21 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v předpisech souvisejících. Podpůrně jsou
využita ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
Práva a povinnosti školy
-

škola zajišťuje na odpovídající úrovni kvalitní výuku a celkový provoz školského zařízení podle
školského zákona
nepostačuje-li zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání, zpracuje plán
pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
nadaným a mimořádně nadaným žákům zajistí podmínky pro vzdělávání podle platné legislativy
poskytuje poradenskou pomoc žákům a pedagogickým pracovníkům při vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
zodpovídá za pořádek ve škole, bezpečnost studentů i dalších osob, které důvodně pobývají
v prostorách pronajatých školou v budově SPŠE
projednává a řeší ve lhůtách přiměřených problému připomínky, stížnosti a návrhy studentů. Na
požádání vydává o tomto písemné stanovisko oprávněné osobě (ve spolupráci se Školskou radou)
zahajuje a vede řízení směřující k vyloučení studentů ze studia, o čemž vydá příslušné rozhodnutí
v písemné formě
určuje rozpis konzultací (náplň konzultací určuje vyučující v souladu se ŠVP a stanoví požadavky na
klasifikaci, s nimiž seznámí žáky na první konzultaci)
komunikuje s žáky osobně na konzultacích a způsobem umožňující dálkový přístup
na škole je ustavena Školská rada k řešení připomínek, návrhů, stížností žáků.

Práva a povinnosti žáků
Žáci/kyně:
- jsou oprávněni požadovat odpovídající úroveň a kvalitu výuky
- mají nárok na úpravu metod, organizace a hodnocení vzdělávání (podpůrná opatření) jedná-li se o
žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
- nadaný a mimořádně nadaný žák má právo na vzdělávání v souladu s platnou legislativou
- mají nárok na poradenskou pomoc
- nejsou povinni docházet na předepsané konzultace, jsou povinni sledovat informace na stránkách
školy, komunikovat s vyučujícími, plnit zadané úkoly a požadavky k průběžnému hodnocení a
účastnit se klasifikačních konzultací
- jsou povinni všechny osobní změny písemně nahlásit vedení školy
- pobývají pouze ve třídách a prostorách určených vedením školy
- v nutných případech se přizpůsobí změněnému rozvrhu hodin a požadavkům suplujících učitelů
- každé pololetí si vyzvednou vysvědčení nebo výpis z katalogového listu
- každý případ věcné ztráty hlásí ihned vyučujícímu a vedení školy
- po skončení vyučování nenechávají žádné osobní věci v budově školy
- jsou povinni se řídit uzavřenou Smlouvou o studiu popř. jejím dodatkem.
- jsou povinni zaplatit školné pro daný školní rok podle smlouvy případně splátkového kalendáře
- jsou povinni chránit své zdraví, dodržovat pravidla bezpečnosti při práci a požární ochrany
dodržovat pravidla hygieny, nekouřit v prostorách školy a chránit a šetřit majetek školy

-

jsou povinni vytvářet dobré studijní a pracovní prostředí a nenarušovat svým chováním vzájemnou
spolupráci ve třídě

Práva a povinnosti zákonných zástupců
-

zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání
zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích výchovy a vzdělávání svého
dítěte
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich dětí
na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání
podle školního vzdělávacího programu
na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se
vzdělávání žáka
informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží žáka nebo jiných závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání jejich dětí
oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku a další údaje, jsou podstatné pro průběh
vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona).

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a ochrany před sociálně patologickými jevy
- všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani
jiných osob
- každý úraz žáci hlásí ihned vedení školy
- třídní učitelé provedou prokazatelné poučení žáků na první konzultaci školního roku
- z bezpečnostních důvodů se při vstupu do budovy školy přihlásí a při odchodu odhlásí
v docházkovém systému SPŠE, čipové karty obdrží po složení vratné zálohy 100 Kč na začátku
školního roku
- v případě ztráty vstupní karty kontaktuje žák ředitelku školy
- pro žáky platí přísný zákaz jakéhokoliv užívání či distribuce všech druhů zdraví škodlivých látek ve
škole
- je zakázáno pořizovat záznamy z výuky bez souhlasu vyučujícího a ty zveřejňovat, jedná se o tzv.
kyberšikanu.
- porušení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví a ochrany před sociálně patologickými jevy řeší
vedení školy
Výchovná opatření
- v distanční formě studia není chování hodnoceno
- za mimořádně závažné porušení školního řádu lze žáka podmíněně vyloučit nebo vyloučit
- za mimořádně závažné porušení školního řádu lze považovat zvláště hrubé slovní napadání učitele,
arogantní chování, ignorování výuky, fyzické napadení pracovníka školy nebo spolužáka, šikana,
kyberšikana nebo projevy diskriminace, požití alkoholu nebo jiných omamných látek
- v případě, že bude uděleno výchovné opatření, informuje ředitelka školy prokazatelným způsobem
žáka či zákonného zástupce nezletilého žáka. Uložení výchovného opatření je zaznamenáno do
dokumentace školy.

Příloha č. 1: Pravidla hodnocení
Praha 1. září 2018

Ing. Marie Markvartová - ředitelka školy

