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I.  Obecná ustanovení 

 

  1. Každý žák studuje na SPŠ stavební dobrovolně, což stvrzuje akceptováním rozhodnutí  

o přijetí ke studiu. Tím zároveň získává práva  žáka a zavazuje se dodržovat povinnosti dané 

školním řádem. 

  2. Základními právními normami, o které se opírá školní řád, jsou:  

  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění a vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním 

vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění 

 

 

II.  Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 

 

Žáci mají právo 

 

  1. Na vzdělávání a školské služby. 

  2. Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 

  3. Volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí. 

  4. Zakládat v rámci školy samosprávné orgány, volit a být do nich voleni a jejich 

prostřednictvím se obracet na ředitele školy. 

  5. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání. 

  6. Na informace a poradenskou pomoc školy. 

  

Práva uvedená pod čísly 2, 3, 5, 6 mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. 

Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání zletilých žáků mají právo také jejich rodiče, 

popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům  plní vyživovací povinnost (§ 21 odst.3 školského 

zákona). 

 

 

III.  Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 

 

1. Řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat. 

2. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni zajistit, aby dítě a žák docházel řádně 

do školy nebo školského zařízení. 

3. Slušně se chovat a být ohleduplný k sobě a druhým, nepřipustit projevy šikany a rasismu. 

  4. Respektovat pokyny pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy. 

  5. Žák je povinen dodržovat vyučovací dobu, při začátku vyučování, tedy po zvonění, musí být 

žák na svém místě v učebně, proto je nutné, aby před svou první vyučovací hodinou žák 

přicházel do hodiny nejpozději pět minut před zahájením. Během vyučovací doby nesmí žák 

opustit učebnu bez souhlasu vyučujícího. 

  6. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků. Žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou 

zdraví škodlivé (např. kouření, včetně elektronických cigaret, pití alkoholických nápojů, 

zneužívání návykových a zdraví  škodlivých látek). 
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  7. V případě podezření z užití výše uvedených látek je povinen podrobit se orientační zkoušce 

na přítomnost škodlivých látek v těle. 

  8. Žák nenosí do školy a na akce pořádné školou předměty, které nesouvisí s výukou. Cenné 

předměty včetně šperků a mobilních telefonů, nosí na vlastní nebezpečí. Škola nenese 

odpovědnost za ztrátu nebo poškození těchto předmětů. 

  9.  V době výuky je mobilní telefon vypnut, není povoleno používat ho ani jako kalkulačku či 

záznamové zařízení (hlasu ani obrazu). 

10. V době výuky není taktéž dovoleno používat elektronické datové přístroje. Výjimku tvoří ta 

zařízení, která vyučující stanoví jako pomůcku k výuce. 

11.  Žáci se účastní vyučování všech povinných předmětů a předmětů, které si vybrali jako 

volitelné, a všech povinných školních akcí v době školního vyučování a řádně se vzdělávají 

(viz § 22 školského zákona). 

12. Při školních akcích mimo budovu školy se žáci řídí školním řádem a dalšími předpisy a 

pokyny platnými pro danou akci (např. řád ubytovacího zařízení, pokyny pro účastníky 

zahraniční cesty apod.). Se všemi předpisy a pokyny musí být prokazatelně seznámeni. 

13. Žáci (zákonní zástupci žáků) jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, 

zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na 

průběh vzdělávání (viz § 22 školského zákona). 

14. Žáci (zákonní zástupci žáků) jsou povinni sdělit škole místo trvalého pobytu, adresu pro 

doručování písemností, telefonické spojení a všechny další údaje stanovené školským 

zákonem pro evidenci ve školní matrice (viz § 28 školského zákona). 

15. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, předloží svému třídnímu 

učiteli s dostatečným (tj. alespoň týdenním) předstihem žádost o uvolnění podepsanou rodiči 

(zákonnými zástupci). Na maximálně tři dny uvolňuje třídní učitel, na delší dobu ředitel 

školy na základě doporučení třídního učitele. 

16. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídatelného důvodu, oznámí jeho rodiče 

(zákonní zástupci) důvod nepřítomnosti škole telefonicky na číslo 596 410 498 nebo 

písemně, e-mailem: spss.sth@ssstav-havirov.cz, a to nejpozději do tří kalendářních dnů 

 (§ 67 odst. 1 školského zákona). 

17. Po skončení absence (do tří dnů) předloží žák třídnímu učiteli omluvný list s uvedením 

důvodu nepřítomnosti a s podpisem rodičů (zákonných zástupců). Při častých absencích žáka 

nasvědčujících zanedbávání školní docházky bude třídní učitel vyžadovat doložení důvodu 

nepřítomnosti potvrzením lékaře, který tuto skutečnost vyznačí v omluvném listu žáka. 

 Jinak se absence považuje za neomluvenou (viz Metodický pokyn MŠMT ČR k jednotnému 

postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, 

 č. j. 10194/2002-14 ze dne 11. 3. 2002). 

18. Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů a jeho neúčast 

není omluvena, vyzve třídní učitel písemně prostřednictvím ředitele školy rodiče žáka 

(zákonného zástupce), aby neprodleně doložili důvod žákovy nepřítomnosti. Zároveň je 

upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by studia zanechal. Jestliže do deseti dnů od 

doručení výzvy žák do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, posuzuje se, 
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jako by studia zanechal posledním dnem této lhůty (viz § 68 školského zákona). 

19. Žáci starší osmnácti let postupují u bodů 17 – 18  takto: 

      a) Zletilý žák je povinen doložit (omluvit) důvody nepřítomnosti ve vyučování 

do 3 kalendářních dnů od počátku své nepřítomnosti (§ 67 školského zákona). 

b) O uvolnění z vyučování ze závažných důvodů žádá sám. Uvolněn z vyučování může žák 

být, pokud o to písemně požádá s dostatečným (tj. alespoň týdenním) předstihem třídního      

učitele (na maximálně 3 dny), nebo ředitele školy (na dobu delší než 3 dny). O uvolnění 

rozhoduje třídní učitel na základě prospěchu a docházky žáka, resp. ředitel školy 

na základě doporučení třídního učitele. 

c)  Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů a jeho neúčast 

není omluvena, vyzve TU písemně prostřednictvím ředitele školy žáka, aby neprodleně 

doložil důvod své nepřítomnosti. Zároveň ho upozorní, 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 posledním dnem této 

lhůty (viz § 68 školského zákona). 

      d) Omluvný list předkládá třídnímu učiteli první den nástupu do vyučování. 

20.  Výchovná opatření a hodnocení chování související s absencí a požitím omamných látek:18  

a) výchovná opatření 

 do 2 neomluvených hodin včetně – důtka TU 

 od 3 do 10 nemluvených hodin včetně – důtka ŘŠ 

 ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné 

právnické či fyzické osoby žákovi udělit pochvalu nebo jiné ocení za mimořádný 

projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za 

dlouhodobou úspěšnou práci 

 třídní učitel nebo učitel odborného výcviku může na základě vlastního rozhodnutí 

nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem 

školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za 

déletrvající úspěšnou práci 

Při zaviněném porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto 

porušení žákovi uložit: 

a)  napomenutí třídního učitele, 

b) napomenutí učitele odborného výcviku, 

c)  důtku třídního učitele, 

d) důtku učitele odborného výcviku, nebo 

e)  důtku ředitele školy. 

 b) hodnocení chování 

 od 11 do 25 neomluvených hodin včetně – chování uspokojivé 

 nad 25 neomluvených hodin – chování neuspokojivé 
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Při pozitivním výsledku testu na škodlivé látky bude žáku udělena snížená známka 

z chování, při opakovaném pozitivním testování bude žák ze studia vyloučen. V případě 

odmítnutí testování bude na žáka nahlíženo jako na pozitivně testovaného. 

21. O případných dalších opatřeních rozhoduje ředitel školy na základě doporučení výchovné 

komise ve složení: ředitel školy (příp. zástupce ředitele školy), výchovný poradce, metodik 

prevence a třídní učitel. 

22. Žák (zák. zástupce) souhlasí s pořizováním a zveřejňováním fotografií a videozáznamů pro 

potřeby školy. 

23. Žák bude po dobu školního vyučování a školních akcí dodržovat obecně závazné vyhlášky 

statutárního města Havířova. 

   

IV.  Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (viz. příloha č. 1) 

 

 

V.  Provoz školy 

 

  1. Budova školy je v pracovní dny otevřena v době od 6.30 do 19.30 hodin.  

  2. Po dobu pravidelného vyučování podle rozvrhu je v budově školy přítomen alespoň jeden 

z členů vedení školy. Nemůže-li být přítomen žádný z členů vedení školy, pověří ředitel 

některého z jiných pracovníků zastupováním ředitele školy. 

  3. Žáci odloží svrchní oděv v šatně a přezují se do vhodné obuvi. Do sportovní obuvi se 

z hygienických důvodů přezutí nedoporučuje. 

  4. Vstup do budovy je za běžné situace možný jen hlavním vchodem. 

  5. Školní jídelna je pro vydávání obědů otevřena od 11.30 do 14.00 hodin. 

  6. Tělocvična a posilovna je v době mimo vyučování přístupna dle rozvrhu sportovních her. 

  7. Úřední a pokladní hodiny jsou pro žáky v kanceláři školy v době od 7.00 do 7.50 a od 9.30  

  do 9.50 hodin, nabíjení karet v době od 7.30 do 11.00 hodin. 

  8. Školní bufet je otevřen v době od 7.30 do 13.00 hodin. 

  9. Během výuky žáci opouštějí areál školy pouze se souhlasem třídního učitele nebo 

vyučujícího dané hodiny, který nepřítomnost zapíše do třídní knihy. Žáci mohou školu 

rovněž opustit na základě předem předložené omluvenky zákonného zástupce třídnímu 

učiteli. Zletilí žáci postupují stejně. Svévolné opuštění areálu školy bude považováno za 

kázeňský přestupek. 

10. Akce konané v budově školy nebo jménem SPŠ proběhnou pouze se svolením ředitele školy. 

11. Počítačové učebny - přístup na internet - jsou otevřeny každý den dle rozvrhu zájmových 

kroužků. 

12. Pokud žáci přijíždějí na kolech, nechávají je uzamčená ve stojanech na určeném místě. 

13. Nedostaví-li se vyučující na hodinu do 10 minut po jejím začátku, ohlásí tuto skutečnost 

žákovská služba vedení školy. 

14. Nalezené věci jsou uloženy na recepci školy. 
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Školní stravování 

Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, žáky a další osoby, jímž je 

poskytováno stravování v rámci hmotného zabezpečení po dobu jejich pobytu ve škole a ve 

školském zařízení - § 122 školského zákona. Školní stravování upravuje vyhláška MŠMT 

č.107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění, v souladu se školským zákonem a 

v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví. Z uvedeného vyplývá, že nezletilý i zletilý žák má 

právo na poskytnutí stravy v době svého pobytu ve škole a ve školském zařízení. 

 

 Školní stravování se řídí: 

 výživovými normami s ohledem na věkovou strukturu stravovaných žáků 

 rozpětím finančních limitů na nákup potravin 

       

 

      Organizace školního stravování 

      Školní stravování je zabezpečeno: 

 příprava a dovoz stravy, tj. oběd,  je zabezpečen prostřednictvím jiného provozovatele 

stravovacích služeb 

 konzumace jídla je zabezpečena ve vlastní školní jídelně – výdejně  

 

      Zajištění a úplata školního stravování 

 obědy si žáci objednávají a hradí vždy ke konci měsíce na měsíc následující 

 úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu – limit na nákup 

potravin 

 změny v odběru stravy (přihlášení nebo odhlášení obědu) je potřeba oznámit den 

předem  

 do 10.00 hod. ve školní jídelně -  výdejně 

 první den neplánované nepřítomnosti žáka ze zdravotních důvodů a ve zvlášť 

odůvodněných případech, o nichž rozhoduje ředitel, má žák nárok na stravu 

 v případě neodhlášení stravy v dalších dnech absence uhradí žák celou hodnotu 

stravenky, tj. včetně režijních nákladů 

 

     Organizaci stravování upravuje „ Provozní řád školní jídelny“, který je k dispozici ve školní    

      jídelně – výdejně. 

 

 

VI. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 

 

  1. Žáci jsou povinni dodržovat předpisy a pokyny školy o ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž 

byli seznámeni (např. řády pro práci v odborných učebnách a TV). Podrobněji v Příkazu 

ředitele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků Střední průmyslové školy stavební, 

Havířov, příspěvková organizace. 

  2. Žákům je v areálu školy a při činnostech organizovaných školou zakázáno kouřit a požívat 

alkohol, případně jiné škodlivé látky. Do školy není dovoleno přinášet věci nebezpečné 
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zdraví a životu. 

  3. Úrazy žáků se evidují v kanceláři školy. Žáci jsou povinni ihned hlásit každý úraz,     

     ke kterému došlo v rámci školních i mimoškolních aktivit organizovaných školu o úrazu se 

sepisuje protokol. 

  4. Lékárničky jsou uloženy v kanceláři školy a v kabinetu TV. 

  5. Žákům se nedoporučuje nosit do školy větší finanční částky nebo cennější předměty. 

Nedoporučuje se nechávat osobní věci volně kdekoli v areálu školy, zvláště ve školní jídelně 

a šatně TV. 

 

 

VII. Podmínky zacházení s majetkem školy 

 

 

  1. Žáci průběžně udržují své místo, učebny a šatnu v pořádku. Každý žák má klíč od šatny, při 

odchodu ze šatny je povinen zamknout dveře. 

  2. Žákovská služba odpovídá za to, že učebna, v níž v příslušném dni skončilo vyučování, bude 

řádně uklizena, židle položeny na lavicích, okna pečlivě zavřena a zhasnuta všechna světla. 

  3. Havárie a další zjištěné závady na vybavení školy se hlásí v kanceláři školy. 

 

 

 Přílohy 

 

1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

2. Vedení školy a kontaktní údaje 

http://www.ssstav-havirov.cz/upload/organizacni/Klasif_rad.pdf
http://www.ssstav-havirov.cz/index.php?d=kontakt

