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Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267, 385 01 Vimperk 

 

Školní řád SŠ Vimperk, Nerudova 267 
Dodatek č. 2 ke školnímu řádu ze dne 1. 9. 2019 

 
Tímto dodatkem se upravuje školní řád ze dne 1. 9. 2019 v souladu s ustanovením § 30 odst.3 

zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahrazuje znění 

čl. V takto: 

 
 

 

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 předmětu 

j) oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti  

k) zajišťovat si své věci proti zcizení, nenosit do školy větší peněžní částky a cenné věci, které nesouvisí s výukou (např. 

mobilní telefon, reprodukční zařízení) 

l) udržovat čistotu ve všech prostorách školy a v areálu školy 

m) jednat tak, aby neuvedl v omyl učitele 

n) žák je povinen dodržovat pokyny školního řádu, požárně poplachové směrnice a pokyny zaměstnanců školy. 

 

o) žák je povinen okamžitě oznámit nejbližším zaměstnancům školy úraz svůj nebo spolužáka, nebezpečí úrazu, 

nebezpečí vzniku požáru nebo jiné škody 

 

p) 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 vedly 

k poškození PC, operačních systémů nebo dat 
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e) úmyslně poškozovat cizí majetek nebo ho odcizit 

f) přechovávat, předávat a prodávat drogy 

g) jednat tak, aby způsobil jinému psychickou a fyzickou újmu 

h) užívat drogy  

i) ohrožovat svým jednáním zdraví své, spolužáků i zaměstnanců školy 

j) projevovat rasismus a netolerantnost k příslušníkům jiných etnik a národností 

k) omezovat práva, svobodu a osobnost svých spolužáků (šikana)  

l) mít zapnuté prostředky mobilní komunikace (např. mobilní telefony) během konzultací. V průběhu vyučovacích 

hodin, při obědě ve školní jídelně a při programu na mimoškolních akcích organizovaných školou, je zakázáno 

používat mobilní telefony, sluchátka a jiné podobné elektronické přístroje, pokud pedagogický pracovník výslovně 

jejich používání v dané vyučovací hodině nebo při daném programu akce nepovolí. Pedagogický pracovník 

je oprávněn žákovi dočasně odebrat mobilní telefon či jiný podobný přístroj v případě, kdy jejich používáním žák 

narušuje bezpečný a řádný průběh vzdělávání. Dále platí zákaz pořizování zvukových a obrazových záznamů 

ve škole nebo na školních akcích bez předchozího souhlasu vyučujícího. Pokud žák tento pokyn nedodrží, 

je pedagogický pracovník rovněž oprávněn mu dočasně mobilní telefon odebrat. Nastane-li nutnost mobilní telefon 

použít, žák tuto situaci nejdříve projedná s pedagogickým pracovníkem. 

 

 

Závěrečná ustanovení dodatku 

 

1) Tento dodatek ke školnímu řádu nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 9. 2021. 

 

 

Ve Vimperku, dne 26.08.2021 

 

 

 

 

.................................................. 

Ing. Petr Žuravský, ředitel školy 

 


