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1.               Ú Č E L   Š K O L N Í H O   Ř Á D U
1.1. Účelem školního řádu (ŠŘ)  je vytvořit příznivé  podmínky   pro všeobecnou a odbornou výuku tak, aby byla 

plně  využita vyučovací doba a žáci získali v průběhu studia potřebné vědomosti.

1.2. Žák   se    zavazuje,    že   bude  docházet  do školy pravidelně a včas a podle stanoveného rozvrhu se  
zúčastňovat  všech  předmětů,  osvojí  si  znalosti  stanovené  učebními  osnovami  a  bude  plnit  všechny  
povinnosti stanovené ŠŘ.

2.               D O C H Á Z K A   D O   Š K O L Y
2.1. Žák chodí do školy pravidelně a včas, nejpozději 10 minut před začátkem vyučování podle rozvrhu tak, aby
nenarušoval  průběh vyučování.  Každý odchod  ze  školy je  žák  povinen  oznámit  třídnímu učiteli  (TU).  V případě
nepřítomnosti TU vedení školy.

2.2. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých,  uvolňuje  ho na jeho žádost (u    nezletilých
na žádost zákonných zástupců /ZZ/)  na jednu vyučovací hodinu příslušný učitel, na více hodin, nejvíce však na jeden
den, TU. Na více dnů ředitel SUŠ (ŘŠ).

2.3. Nemůže-li   se  žák  zúčastnit vyučování  z nepředvídaného důvodu  je  povinen   on    (pokud je starší   18 let),
nebo  jeho  zákonný  zástupce  (ZZ)  nejpozději   do   tří    dnů  oznámit   ŘŠ  písemně  nebo  telefonicky  důvod
nepřítomnosti. Po příchodu do školy je   žák   povinen   do   deseti pracovních dnů   předložit   důvod    nepřítomnosti v
omluvném listě. Nepředloží-li do uvedeného termínu, bude absence  kvalifikována   jako  neomluvená.    Omluvné
listy (OL)  jsou  evidovány.  Při ztrátě    OL zap  latí  žák  za  vydání  nového    OL  50,-  Kč.  Nezletilí  žáci se
omlouvají prostřednictvím ZZ nebo lékařem.  Zletilý má možnost omluvit si 10 hodin za měsíc,  v ostatních případech
na základě potvrzení od lékaře a nebo omluvy od rodičů. Nebude akceptována omluva „zaspal“.  Žák je povinen nosit
omluvný list stále u sebe a předložit  jej  kdykoli ke  kontrole třídnímu učiteli  (TU) nebo vedení školy.   Všechny
absence musí být zapsány v omluvném listě.

2.4. Jestliže  se  žák  neúčastní  vyučování po dobu  nejméně pěti vyučovacích dnů a jeho neúčast  při vyučování
není  omluvena,  vyzve  ŘŠ  písemně  žáka, a  je-li nezletilý ZZ, aby neprodleně doložil  důvody  žákovy  nepřítomnosti
a  zároveň upozorní žáka, že jinak bude posuzován, jako by studia zanechal. Jestliže do deseti dnů od doručení výzvy
žák do  školy nenastoupí  nebo nedoloží  důvod  nepřítomnosti,  posuzuje  se,  jako  by studia  zanechal  prvním dnem
neomluvené absence. Tímto dnem přestává být žákem školy.

2.5. Onemocní-li  žák  nebo  některá z osob, s nimiž bydlí nakažlivou chorobou, oznámí žák (ZZ) tuto skutečnost
ŘŠ. Takový žák se účastní vyučování pouze se souhlasem ošetřujícího lékaře.

2.6. Pro  osvobození   žáka   od     účasti     na    hodinách   TV  a některých  úkonů   spojených s výukou předmětu
TEV   vydá ŘŠ   správní  rozhodnutí na základě písemné žádosti žáka (ZZ). Žák nebo (ZZ) je povinen pro tento účel
žádost doložit bezpodmínečně vyjádřením příslušného ošetřujícího lékaře.   Tuto   žádost   předloží    žák   nebo
(ZZ)   neprodleně na začátku školního roku, případně v průběhu školního roku, pokud dojde ke změně zdravotního
stavu.

2.7. Jestliže  žák absolvoval   jinou   střední  školu a některé předměty absolvoval v předepsané míře nebo vykonal
z některých předmětů MZ a řádně doloží své absolvování, nemusí se účastnit výuky v  těchto předmětech  (Vyhláška
č.  13/2004 Sb.).  Žák nebude z  těchto předmětů klasifikován a ani nemusí konat MZ.

3.               V Š E O B E C N Á   A   O D B O R N Á   V Ý U K A
3.1. Začátek  školního vyučování je stanoven na 08.15 hodin, pokud není rozvrhem určeno jinak. Výuka probíhá ve

vyučovacích hodinách, které trvají 45 minut. Přestávky probíhají podle rozvrhu, ve dvojhodinovce není
přestávka. V trojhodinovce je individuální 5 min. přestávka. Tu žák si žák vybere po dohodě s vyučujícím a 
je zakázáno během ní opouštět budovu.

3.2. Všichni žáci vstupují do školní budovy hlavním   vchodem. Žáci   mají  k   dispozici jeden dřevěný šatní box,
do kterého si ukládají boty, event. další věci. Šatní box si uzavírají vlastním zámkem. 

3.3. Akce  pořádané v rámci  vyučování  i  mimo týdenní  rozvrh  hodin (krajinářské kurzy,  lyžařský nebo jiný  
sportovní kurz, exkurze, výstavy, divadelní představení apod.) jsou povinné a podléhají vlastní organizaci  
pořádku. Omluva pouze písemnou formou ŘŠ.

3.4. Pro všechny  žáky platí:

a)  Ve   školní   budově  a  v  areálu  školy   je   jednoznačně   zakázáno   kouřit.  Neuposlechnutí  je   
kvalifikováno  jako  přestupek  proti ŠŘ.

b) Ve škole,  v době  školní výuky  a  na akcích pořádaných školou,  je  zakázáno požívat  alkoholické  
nápoje,   omamné látky (a to i  zletilým žákům),  nosit zbraně, pornografické časopisy,  rovněž jejich  
donášení, přechovávání nebo distribuce. Neuposlechnutí je kvalifikováno jako přestupek proti ŠŘ.
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3.4. Po     skončení  vyučování   žáci  podle  pokynů  vyučujícího  uklidí v  učebně,  zavřou okna, zhasnou  
světla,  zvednou  židle  na  lavice, služba smaže tabuli.

3.5. Žáci mají možnost ve svém volném čase   využívat  prostor  školy.  Provoz  počítačové učebny a volný přístup 
k Internetu nebo jiným pracím lze využít pouze v době mimo pravidelnou výuku PC učebny nebo v případě, že
je volný  PC z důvodu  onemocnění  žáka,  který má výuku, avšak vždy po dohodě s vyučujícím pedagogem.
Dále  odborné  učebny  a  jejich  zařízení  i  mimo  rámec  pravidelné  výuky,  vždy po  dohodě  s  příslušným  
pedagogem  a při dodržení domluvených pravidel v souladu se ŠŘ .

3.6. Žáci  mají možnost  využívat k výuce, ale  i   pro   osobní potřebu kopírku, pouze však s vlastní kopírovací 
kartou.

3.7. V každé třídě je  ustanovena služba.  Službu určuje TU. Jména žáků,  kteří  mají  službu jsou vyvěšena na  
nástěnce. Služba má tyto povinnosti:
a) pokud    se vyučující do 15 minut po začátku hodiny  nedostaví do třídy, hlásí zástupkyni ŘŠ, ŘŠ nebo

ve sborovně jeho nepřítomnost
b) podle pokynů vyučujícího uklízí a maže tabuli
c) informuje ostatní studenty o změnách v rozvrhu

4.               P R O S P Ě C H O V É  A  M I M O Ř Á D N É   S T I P E N D I U M

4.1. Pro prospěchové stipendium jsou určena následující pravidla pro další školní rok:

- v  případě  že  student  dosáhne  stipendia v obou pololetích rozdílně, platí vyšší    ohodnocení v některém z pololetí.
- v případě že student dosáhne stipendia pouze v jednom pololetí, platí poloviční  ohodnocení za lomítkem.

a) Prospěchový průměr 1,0 snížené školné o 7 000,- / 3 500,- Kč
b) 1 dvojka 6 000,- / 3 000,- Kč
c) 2 dvojky 5 000,- / 2 500,- Kč
d) 3 dvojky 4 000,- / 2 000,- Kč
e) 4 dvojky 3 000,- / 1 500,- Kč
f) 5 dvojek 2 000,- / 1 000,- Kč
g) 6 a více, max. však do 1,5 prospěch. průměru 1 000,- /    500,- Kč
h) Žák nesmí mít hodnocení horší než chvalitebné a z hlavního předmětu výborný
i) Snížené školné neplatí za výsledky dosažené ve čtvrtém ročníku

4.2. Žák ztrácí nárok na prospěchové nebo mimořádné stipendium s okamžitou platností z následujících důvodů:

a) kázeňský přestupek
b) rozhodnutím pedagogické rady
c) rozhodnutím ŘŠ

4.3. Žákovi  může  být  zvýšeno  nebo  sníženo   prospěchové   nebo   mimořádné    stipendium  v  těchto  
případech:

a) rozhodnutím pedagogické rady
b) rozhodnutím ŘŠ

4.4. Žákovi   může   být   přiznáno   mimořádné   jednorázové  nebo  dlouhodobé  stipendium  v  těchto  
případech:

a) rozhodnutím pedagogické rady
b) rozhodnutím ŘŠ
c) za reprezentaci školy
d) za mimořádný umělecký výkon

4.5. Žákovi,   který  má  na   vlastní  žádost  přiznány  některé  úlevy,  s  výjimkou  osvobození  od  TV nebo  se  
nezúčastňuje s výjimkou závažných důvodů  povinných akcí, stipendium nepřísluší.

4.6. Žákovi  je přiznáno snížené školné vždy na následující školní rok. Mimořádné stipendium rozhodnutím ŘŠ.

5.               PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

Tato  pravidla  stanovují  bližší  podmínky pro  provádění  klasifikace  žáků  v  souladu  s  §30,  odst.2)  zákona
561/2004 Sb.  (Zákon o  předškolním,  základním středním,  vyšším odborném a  jiném vzdělávání  (školský
zákon) a vyhlášky MŠMT č.374/2006 Sb
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5.1. Z důvodu  objektivního  hodnocení a klasifikace žáků  jsou  stanoveny  tyto podmínky:
a) žák  má  právo  být  seznámen  před   zahájením  řádné výuky s podmínkami klasifikace, 

hodnocení a jinými kritérii ve všech předmětech
b) učitel je proto povinen žáka s těmito kritérii seznámit, uvést literaturu, ze které bude čerpáno 

během výuky 
c) žák je hodnocen bodovým systémem podle jasně stanovených kritérií  v jednotlivých předmětech,  

výsledný počet bodů je převeden na klasickou klasifikační stupnici
d) součástí ŠŘ je úplný přehled hodnocení a klasifikace 

e) Přehled pro všeobecné a teoretické odborné předměty
100 - 90 % 10 % výborný
089 - 75 % 15 % chvalitebný
074 - 60 % 15 % dobrý
059 - 40 % 20 % dostatečný
039 - méně 40 % nedostatečný

f) Přehled pro odborné předměty praktického charakteru        Kritéria hodnocení
15, 14, 13 bodů výborný 3 body originalita
12, 11, 10 chvalitebný 3 čistota provedení
09, 08, 07 dobrý 3 technika a kvalita
06, 05, 04 dostatečný 3 úroveň dokončení
03 a méně nedostatečný 3 celkový dojem 15

g) podmínkou  pro   uznání    klasifikace  všeobecného  předmětu  za   pololetí je 70 % docházka. Méně než 70 % 
předmět  není  klasifikován,  pokud  vyučující  nestanoví   jinak. Znalosti či dovednosti budou prověřeny dodatečnými
zkouškami (DZ) ve vypsaném termínu nejpozději do dvou měsíců po skončení  prvního  pololetí  a  do  konce  září
následujícího školního roku za II. Pololetí.  Termíny určuje vyučující a jsou závazné. V případě dlouhodobé absence,
která není řádně omluvena ze závažných důvodů, je žák povinen finančně kompenzovat čas, který mu vyučující
věnuje nad rámec svých povinností  (250,-  Kč/h).  Pokud se žák nedostaví  k  dodatečné zkoušce,  je  hodnocen
stupněm prospěchu – nedostatečný.

h) hodnocení  odborných předmětů vychází  z  kritérií,  která  žák obdrží  na začátku školního roku.  Zde jsou  
stanovena  přesná  zadání  a  jsou  dány konečné termíny odevzdání prací. Pokud žák neodevzdá  práci  v  
termínu  a  není  omluven  ze  závažných  důvodů,  v  tomto  případě  pouze  dlouhodobá  nemoc, je  tato  
hodnocena stupněm prospěchu – nedostatečný. Od počtu nedostatečných se odvíjí konečné hodnocení.

ch) Klauzurní práce (KP)  jsou   povinné  a  v závěrečném  hodnocení  předmětu představují 1/3 hodnoty výsledné 
známky za pololetí. Účast je podmíněna řádně odevzdanými pracemi a docházkou dle kritérií vyučujícího  
(platí bod h). V případě zdravotních důvodů bude vypsán náhradní termín.  Ve III. a IV. ročníku ukončí žák KP 
až odevzdáním písemné obhajoby a účastí na ústní obhajobě. Pokud žák nevykoná ve II. pololetí KP, koná tuto 
zkoušku poslední týden v srpnu (podle rozhodnutí s poplatkem či bez poplatku)

KP probíhají takto:
 Grafický design: V1, V2 I. a II pololetí Př. kreslení                 1 den

V2 II. pololetí Př. kreslení  2 dny
V3 I. a II. pololetí Navrhování 5 dnů

Fig. kresba – v hodinách dle kritérií vyučujícího
V4 I. pololetí Navrhování 5 dnů

Fig. kresba – v hodinách dle kritérií vyučujícího
Užitá fotografie a média: V1, V2 I. a II pololetí Př. kreslení                 1 den

V2 II. pololetí Př. kreslení  2 dny
V3 I. a II. pololetí Fotografický design 5 dnů

Fotografická tvorba – v hodinách dle kritérií vyučujícího
V4 I.  pololetí Multimediální prezentace 5 dnů

Fotografická tvorba – v hodinách dle kritérií vyučujícího

i) Krajinářský  kurz  (KK)  proběhne  ve  II.  pololetí.  Jeho  absolvování  je  podmínkou  klasifikace  hlavního  
výtvarného  předmětu  (PRK,  NAV).  Kdo  se  nezúčastní  KK  nebo  z  něj  bude  vyloučen,  vykoná  jeho  
náhradu poslední týden v srpnu (podle rozhodnutí s poplatkem či bez poplatku). 
Pro krajinářský kurz platí: Zahájení kurzu je vždy v neděli v 19.00 hodin.

Ukončení kurzu je vždy ve čtvrtek v 18.00 hodin
Z těchto důvodů nebudou tolerovány dřívější odjezdy. V tom případě platí náhrada kurzu v srpnu.

4



j) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých  předmětech stanovených školním vzdělávacím
programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:
1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný

Není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo
stupně prospěchu slovo "nehodnocen(a)".

Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu
místo stupně prospěchu slovo "uvolněn(a)".

Chování žáka hodnotí stupni hodnocení: 1 - velmi dobré, 2 – uspokojivé, 3 – neuspokojivé.
Celkové hodnocení  se vyjadřuje stupni: prospěl(a) s vyznamenáním, prospěl(a), neprospěl(a), nehodnocen(a).

Žák prospěl, není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný.  Žák
neprospěl, je-li  klasifikace v  některém  povinném  předmětu  vyjádřena  stupněm  5 - nedostatečný  nebo   není-li   žák
hodnocen z některého předmětu na konci druhého pololetí.

Žák  je  nehodnocen, pokud   ho   není   možné   hodnotit z některého předmětu na konci prvního pololetí ani v
náhradním termínu.

Na základě posudku školského poradenského zařízení lze žáka hodnotit slovně a může být zaručen individuální
přístup k žákům s SPU.
1) Komisionální zkoušky (KZ)  dle zákona č. 561/2004 Sb. a Vyhlášky č. 13/2005 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů koná žák v těchto případech:
a) při zkoušce z odborných předmětů, které stanoví rvp v uměleckých oborech vzdělávání
b) koná-li opravné zkoušky (OZ)
c) koná-li komisionální přezkoušení (KP) (KZ může žák konat v jednom dni nejvýše jednu)
KP se koná vždy: Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo

druhého pololetí, může  do 3 pracovních  dnů  ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však  do
3 pracovních dnů  ode dne vydání vysvědčení, požádat  ředitele školy o přezkoumání výsledků  hodnocení žáka; je-li
vyučujícím žáka v daném předmětu ŘŠ, pak Krajský úřad Libereckého kraje (KÚ). Pokud není dále stanoveno jinak,
ŘŠ nebo KÚ nařídí  KP,  které se koná nejpozději  do 14 dnů  od doručení  žádosti  nebo v termínu dohodnutém se
zákonným zástupcem žáka. ČŠI poskytne součinnost na žádost ŘŠ nebo KÚ.

V případě,  že se žádost  o  přezkoumání  výsledků  hodnocení  žáka  týká  hodnocení  chování  nebo předmětů
výchovného  zaměření,  posoudí  ŘŠ,  je-li  vyučujícím  žáka  v  daném předmětu  ŘŠ pak  KÚ,  dodržení  pravidel  pro
hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených podle § 30 odst. 2. V případě  zjištění porušení těchto pravidel ŘŠ
nebo KÚ výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek
hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti.  ČŠI poskytne součinnost na žádost ŘŠ nebo
KÚ.

V případě  pochybností o správnosti hodnocení žáka může být žák v příslušném pololetí z daného předmětu
komisionálně zkoušen pouze jednou. Komise pro KZ je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ŘŠ nebo jím pověřený
učitel, zkoušející učitel vyučující žáka danému předmětu a přísedící, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož
nebo příbuzného předmětu. Pokud je ŘŠ zároveň vyučujícím, jmenuje předsedu komise KÚ. Členy komise jmenuje ŘŠ.
Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky. KP stanovená ŠŘ v souladu se zák. č. 561/2004Sb.

Jestliže absence studenta je ke dni klasifikační porady za pololetí 30% a vyšší z odučených hodin v předmětu
za dané pololetí,  má  vyučující  právo  požádat  ŘŠ  o  KP. Žák koná KP před komisí složenou z vyučujícího daného
předmětu a dalších dvou vyučujících,  které určí  ŘŠ.  Výsledná známka tohoto KP je zároveň  celkovou výslednou
známkou v daném předmětu za dané pololetí na vysvědčení. V případě, že se student bez řádné omluvy k tomuto KP
nedostaví, bude hodnocen známkou nedostatečně.

Termín KP stanoví ŘŠ bez zbytečného odkladu.

2) Opravné zkoušky (OZ)
-  Žák,  který na  konci  druhého pololetí  neprospěl  nejvýše  ze  2 povinných předmětů,  koná z  těchto  předmětů OZ
nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ŘŠ. Opravné zkoušky jsou komisionální.
-  Žák, který nevykoná OZ úspěšně  nebo se k jejímu konání nedostaví,  neprospěl.  Ze závažných důvodů  může ŘŠ
žákovi stanovit náhradní termín OZ nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby náhradního termínu
OZ navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník.
- V odůvodněných případech může KÚ rozhodnout o konání OZ a KP na jiné střední škole. Zkoušky se na žádost KÚ
účastní ČŠI.

Hodnocení se řídí podle Vyhlášky č. 13/2005, § 4. ŘŠ dále umožní žáku individuální vzdělávací plán
(IVP)  podle  §  18  ŠZ 561/2004  Sb.  na  základě  zdravotního  handicapu  s  písemným doporučením školského
poradenského zařízení nebo mimořádným nadáním na žádost ZZ. Rovněž i vrcholové sportovní činnosti i jiných
závažných důvodů pokud ZZ o IVP požádá.
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6.               PRÁVA   A   POVINNOSTI  ŽÁKŮ

6.1.            Práva žák  ů

a) Každý žák má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství.

b) Každý žák má právo svobodně vyjadřovat své názory, a to na všechny záležitosti, které se jej týkají.

c) Každý žák má právo na korektní jednání a chování ze strany spolužáků a vyučujících.

d) Každý žák má právo na dodržování klasifikačního řádu ze strany vyučujícího.

e) Každý žák má právo být seznámen s cíli, formou výuky a způsobem hodnocení v každém předmětu.

f) Žáci s různými druhy zdravotního postižení mají právo na zvláštní péči a přístup ke vzdělání.

g) Každý žák má právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.  

h) Každý  žák  (ZZ) má právo obracet se ve všech záležitostech přímo na ŘŠ školy nebo ZŘŠ.

i) Každý žák, je-li zletilý, má právo volit a být volen do školské rady.

j) Mají právo na seznámení s BOZP, PO a Minimálním preventivním programem. 

6.2.            Povinnosti žáků

a) Dodržovat tento ŠŘ, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

b) Plnit  pokyny  pedagogických  pracovníků  školy  vydané  v  souladu  s  právními  předpisy  a  školním  
řádem a dbát dobrého jména školy.

c) Mít připraveny pro vyučování všechny potřebné učebnice a  pomůcky dle pokynů vyučujících.

d) Slušně se chovat a být ohleduplný k ostatním.
 
e) Nepoškozovat  školní  majetek.  Nepoškozovat  stěny,  nástěnky  ani  další  prostory  žádným  způsobem  

(malby, nálepky apod.) Pokud dojde k úmyslnému poškození, je žák povinen škodu nahradit.

f) Během  vyučování  a  o  přestávkách  neopouštět  areál  školy.  Výjimku  tvoří  volné  hodiny,  návštěvy
zdravotnických zařízení,  kulturních  akcí,  exkurze   a přechody na výuku TV. Nesedat na okna nebo se 
z nich vyklánět. V případě příznivého počasí mohou využívat školní zahradu. Tuto neznečišťují.

g) Ve vnitřních a vnějších prostorách školy a při všech školních akcích nekonzumovat alkohol, nekouřit, 
nepřechovávat a neužívat drogy. Nenosit do školy zbraně, chemikálie a jiné životu nebezpečné látky.

h) Zamykat  šatní  skříňku  a  udržovat  v  ní  pořádek.  Nenechávat v šatní skříňce peníze, osobní doklady 
a cenné věci. V nutných případech mohou žáci požádat o úschovu cenných věcí v kanceláři školy. Škola  
neodpovídá za případné zcizení hotovosti a nebude tyto případy řešit.  

i) U šatních skříněk nepolepovat ani jinak nepoškozovat jejich stěny. Každý žák používá pouze jednu  
skříňku s číslem, které mu bylo přiděleno.

j) Dojde-li k úrazu, je žák povinen jej bezprost  ř  edn  ě   nahlásit n  ě  kterému zam  ě  stnanci školy.

k) Mít  vypnutý  nebo odevzdaný mobilní  telefon během  výuky. Ve   škole    nefotografovat a nefilmovat 
nikoho bez jeho  souhlasu. O možnosti použití notebooků a tabletů v hodině rozhoduje vyučující. 

l) Striktní zákaz  používat vlastní PC při výuce počítačové grafiky, KP, praktické MP (mimo psaní zápisků
viz. bod k). Rovněž striktní zákaz připojení na hlavní server SUŠ (bude kvalifikováno jako přestupek
proti ŠŘ). Připojení vlastních zařízení pouze na studentské wifi.

m) Žáci se  zásadně přezouvají!!!

n) Svým chováním se vyvarovat šikany, xenofobie a rasismu. V případě zjištění šikany bude tato skutečnost
nahlášena  PČR.

o) Dodržovat podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 
patologickými jevy, které jsou rozpracovány v Minimálním preventivním programu školy.

6



7.               V Ý C H O V N Á    O P A T Ř E N Í

7.1. Žákům,    jejichž    chování   nebo  jednání    není   v   souladu  s  ŠŘ mohou být  udělena tato výchovná  
opatření. Výchovná opatření souvisí se zvýšením základní výše školného. V závažných případech lze přeskočit
stupně potrestání. Udělení je písemné:
a) Důtka TU
b) Důtka ŘSUŠ
c) 2. stupeň z chování + 2 000,- Kč zvýšené školné (zš)
d) 3. stupeň z chování + 7 000,- Kč zš
e) Podmíněné vyloučení ze studia se lhůtou dtto
f) Vyloučení ze studia

7.2. Pozdní příchody:

Žákovi  je  omluveno  pět  pozdních  příchodů  za  pololetí  .   Další  pozdní  příchody  jsou  posuzovány  
takto: 01 – 03 ad a)

04 – 06 ad b)
07 – 10 ad c) + 2 000,- Kč zš
11 – 20 ad d) + 7 000,- Kč zš
21 – 30 ad e) + 7 000,- Kč zš
 nad 30 ad f)

7.3. Zápisy v třídní knize:

V případě porušení školního řádu školy může být žák zapsán do třídní knihy. Zápisy jsou posuzovány
takto: 02 – 04 ad a)

05 – 07 ad b)
08 – 11 ad c) + 2 000,- Kč zš
12 – 15 ad d) + 7 000,- Kč zš
16 – 20 ad e) + 7 000,- Kč zš
 nad 20 ad f)

7.4. Neomluvené hodiny:

Porušení školního řádu v souvislosti s neomluvenými hodinami je posuzováno takto:
01 – 05 ad a)
06 – 10 ad b) + 1 000,- Kč zš
11 – 15 ad c) + 2 000,- Kč zš
16 – 19 + 3 000,- Kč zš
20 – 25 + 5 000,- Kč zš
26 – 30 + 6 000,- Kč zš
31 a více ad d) + 7 000,- Kč zš

7.5. Jednotlivá  výchovná  opatření  navrhuje  po  individuálním posouzení TU, schvaluje pedagogická rada nebo z
rozhodnutí ŘSUŠ. Na zvýšené školné bude vydáno rozhodnutí ŘSUŠ.

7.6. Pokud  bude  zjištěno  plagiátorství (tj. porušení podmínek autorského zákona),   pedagogická  rada
projedná  přestupek  a  doporučí  ŘŠ   rozhodnout   o   kázeňském opatření podle závažnosti přestupku.
V těchto případech bude udělen minimálně třetí stupeň z chování, případně podmínečné nebo konečné
vyloučení ze studia.

Tento  školní řád může být v  průběhu roku zaktualizován nebo doplněn o další body i v průběhu
školního roku, pokud k tomu nastanou důvody.
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