ŠKOLNÍ ŘÁD
schválený a vydaný ředitelem Střední školy podnikatelské Klimkovice, s.r.o.
na základě § 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
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Školní řád
vydaný v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

I. Práva a povinnosti studentů a provoz školy
1. Studenti chodí do školy čistě a slušně oblečeni, dbají na svou osobní hygienu.
2. Do školy přichází nejpozději 10 min. před zahájením vyučování.
3. V budově školy zdraví studenti slušně a hlasitě všechny dospělé osoby pozdravem
DOBRÝ DEN.
4. Čas od příchodu do třídy do zahájení vyučování využívá student k přípravě na
vyučování.
5. Po zvonění oznamujícím začátek vyučovací hodiny se studenti chovají ukázněně.
6. Nemá-li student vypracován domácí úkol, nebo zapomene-li vyučovací pomůcky,
omluví se ihned na začátku vyuč. hodiny.
7. Po schodišti jsou studenti povinni chodit vpravo.
8. Okna otevírají a zavírají studenti ve vyučování na pokyn učitele.
9. Není dovoleno sezení na krytech ÚT, parapetních deskách, vyklánění z oken.
10. Do odborných učeben se studenti přemisťují před začátkem hodiny a zachovávají při
tom klid a pořádek.
11. Ze sborovny mohou být učitelé vyvoláni studenty jen v naléhavých případech.
12. Studenti jsou povinni po skončení poslední vyučovací hodiny řádně uklidit své
pracovní místo, vyučující provede kontrolu třídy.
13. Studenti dodržují hygienické předpisy, myjí si ruce před jídlem a po použití WC.
14. V tělocvičně a odborných učebnách se studenti řídí bezpečnostními předpisy,
provozním řádem těchto učeben, s nimž je učitelé seznámili na začátku školního roku.
15. Utrpí-li student úraz před vyučováním, nebo o přestávce, je povinen jej ihned ohlásit
učiteli konajícímu dozor, který přivede studenta do místnosti k poskytování první
pomoci (tu provede zdravotník školy). V případě, že se nejedná o úraz drobný, je
učitel, v jehož prostoru konání dozoru se úraz stal, povinen do 24 hod. vyplnit záznam
o úrazu.
16. Stane-li se úraz v průběhu vyuč. hodiny, rozhodne učitel dle povahy zranění
o způsobu ošetření.
17. V případě, že dojde ke zranění studenta v odpoledních hodinách a ve škole již není
přítomný zdravotník, je učitel povinen zajistit odpovídající lékařské ošetření.
18. Cestují-li studenti do školy dopravním prostředkem, uvolňují místa starším
a nemocným osobám.
19. Cestou do školy studenti respektují dopravní značky a předpisy.
20. Studenti, kteří dojíždějí do školy na kole, musí mít kolo řádně uzamčeno ve sklepě
školy.
21. Jakoukoliv ztrátu jsou povinni ohlásit ihned tř. učiteli, nebo pedagogickému dozoru,
který záležitost důkladně vyšetří. Pokud třídní učitel není přítomen ohlásí student
ztrátu v kanceláři školy.
22. Studentům je zakázáno nosit do školy cenné předměty nesouvisející s výukou, či větší
finanční částky.
23. Do TV nosí Studenti cvičební úbor doporučený učitelem.
24. Při vstupu učitele do třídy studenti povstanou a vyčkají jeho pozdravu, na který odpoví.
25. Všichni studenti maximálně šetří vodou a elektrickou energií.
26. V případě závažných důvodů žádá student o uvolnění z jedné vyučovací hodiny
příslušného vyučujícího, o uvolnění na jeden den třídního učitele, na dva a víc dnů
ředitele školy, a to vždy zásadně předem.
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27. V případě nemoci, je student po příchodu do školy povinen předložit třídnímu učiteli
písemnou omluvenku podepsanou jedním z rodičů. Není-li nepřítomnost řádně
omluvena je považována za neomluvenou a třídní učitel z ní vyvodí důsledky.
28. Student je povinen ihned oznámit třídnímu učiteli jakoukoliv změnu bydliště,
zaměstnání rodičů, své zdravotní pojišťovny apod.
29. Hlášení o změně svého zdravotního stavu (omezení, zákaz TV) odevzdá student
příslušnému vyučujícímu. Informuje i třídního učitele.
30. Učební pomůcky z kabinetů odebírají a vracejí studenti zásadně za dozoru učitele.
31. Studenti se i v době mimo vyučování zdrží veškerých projevů a nežádoucího chování,
které by mohly vést k poškození dobrého jména školy.
32. Po celou dobu vyučování nesmí studenti opouštět budovu školy.
33. Po poslední vyučovací hodině musí studenti zabezpečit naprostý pořádek ve třídě
(úklid kolem odpadkového koše, smazaná tabule, v lavicích nesmí zůstat žádné
odpadky, zvednuté židle, zavřená okna.
34. Používat elektrické spotřebiče je možné pouze na základě souhlasu ředitele školy a
v plném souladu s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dle § 29 odst. 2
školského zákona.
35. Školné podle smlouvy o poskytnutí středoškolského vzdělání odevzdávají studenti
ihned po příchodu do školy svému třídnímu učiteli. V případě jeho nepřítomnosti
vedení školy, nebo kterémukoliv učiteli, který je přítomen ve škole.
36. V intencích stanoviska legislativně-právního odboru MŠMT ČR č.j. 27 328/2000 – 14
se povoluje nošení a používání mobilních telefonů Studenty a pedagogy, a to v tomto
rozsahu:
- Používat mobilní telefony je možné pouze v průběhu stanovených přestávek podle
přílohy tohoto školního řádu. Během výuky může být mobilní telefon jeho uživateli
k dispozici, ale jen na skrytém místě (v aktovce, kapse oděvu). Mobilní telefon nesmí
být položen na pracovním stole.
- Držitelé mobilních telefonů je musí chránit před ztrátou. Škola nenese odpovědnost
za jeho ztrátu, či zcizení.
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II. Bezpečnost studentů a prevence sociálně patologických jevů
1. Studenti jsou povinni se ve svém chování vystříhat všech projevů rasového nepřátelství,
nebo násilí včetně verbálních projevů.
2. Ve školní budově i na akcích pořádaných školou je zakázáno nošení, držení
a distribuce návykových látek (alkoholu, tabákových výrobků a drog) a to
i v zanedbatelném množství. Povoluje se pouze nosit léky pro nezbytnou potřebu.
V době vyučování se studentům přísně zakazuje kouřit v prostorách školy a jejím okolí
i při přechodech z výuky tělesné výchovy.

III. Zacházení s majetkem školy
1. Studenti jsou povinni zacházet šetrně s majetkem školy včetně elektrické energie
a dodávky vody.
2. Student, který v příčinné souvislosti se svým chováním způsobil škole škodu (budovy,
inventáře, pomůcky) je povinen ji v plném rozsahu nahradit.
3. Studenti si obstarávají na vlastní náklady učebnice (doplňující základní vybavení),
které škola nezajišťuje.
4. Obstarat si pomůcky a sešity, které individuálně používá ke studiu.
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IV. Pravidla hodnocení vzdělávání studentů
1. na začátku školního roku jmenuje ředitel Střední podnikatelské školy a Středního
odborného učiliště Bílovec, s.r.o. pedagogickou radu – je složena z pedagogických
pracovníků školy.
2. podle pokynů ředitele se pedagogická rada schází minimálně 4x za rok – každé
čtvrtletí.
3. klasifikaci studentů za jednotlivé předměty zapisují příslušní učitelé 1x za pololetí do
třídních výkazů – koordinuje třídní učitel.
4. studenti obdrží v souladu s pokyny MŠMT na konci I. pololetí a na konci školního roku
vysvědčení případně opis vysvědčení.
5. studenti jsou klasifikováni stupňem 1 – 5 (viz. blíže bod 9).
6. znalosti učitelé prověřují ústně, písemně
7. v souladu s vyhláškou č. 310/2004 Sb. o středních školách se Studenti hodnotí
stupněm výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný a nedostatečný. Pravidla pro
hodnocení výsledků vzdělávání Studentů se provádí v plném souladu se školským
zákonem a vyhláškou MŠMT ČR č. 13/2005 Sb. Jednotliví vyučující jsou povinní
průběžně hodnotit (klasifikovat) studenty, a to jak ústní, tak rovněž písemný projev
8. na požádání studenta vyučující stručně odůvodní svou klasifikaci
- Stupněm „výborný“ je student klasifikován, podá-li ucelený, vyčerpávající, samostatný,
sourodý a věcně zcela správný výklad či řešení konkrétní otázky, nebo písemného
zadání se zařazením problematiky do širších souvislostí s případnými mezioborovými
přesahy.
- Stupněm „chvalitebný“ je student klasifikován, podá-li věcně správný a systematický
výklad (nebo adekvátně písemný projev) určitého zadání s dílčími dotazy zkoušejícího,
s možnými drobnými nepřesnostmi.
- Stupněm „dobrý“ je klasifikován student, který podá v zásadních momentech správné
řešení zadaného problému s častými návodnými dotazy zkoušejícího, na něž student
reaguje alespoň přibližnou, nebo částečnou (či částečně správnou) odpovědí.
- Stupněm „dostatečný“ je klasifikován student, který vymezí alespoň nástin struktury
řešení zadané otázky, převládají dílčí dotazy zkoušejícího, na něž musí student
alespoň fragmentárně reagovat.
- Stupněm „nedostatečný“ je klasifikován student, který má úplný deficit znalostí, není
s to sestavit ani kostru zadané otázky, nereaguje na návodné dotazy zkoušejícího,
nebo reaguje obsahově nesprávně.
10. známka v každém předmětu je komplexním pohledem na Studenta (znalosti, aktivita,
přístup k plnění povinností ap.) – není pouhým aritmetickým průměrem dosažených
známek.

Tento školní řád nabývá účinnosti 1.9.2013.
V Klimkovicích dne 3.9.2013

PaedDr. Josef Gabrhel
ředitel školy
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