Vyšší odborná škola
Jana Ámose Komenského
IČ: 71341200

IZO: 181019116

Nádražní 120, 702 00 Ostrava

Školní řád
Článek I.

Obecná ustanovení

1. Školní řád vyšší odborné školy je vydáván v souladu s ustanovením § 30 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů dále uvedených.
Další právní předpisy:








Zákon 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákonů pozdějších předpisů,
Zákon 101/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů ve znění
pozdějších předpisů,
Zákon 379/2005 Sb. ze dne 19. srpna 2005 o opatřeních k ochraně před škodami
působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně
souvisejících zákonů ve znění zákona č. 225/2006 Sb.
Vyhláška č. 226/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení
dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z
dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění vyhlášky č.
389/2006 Sb.
Vyhláška 64/2005 Sb.
Ministerstva
školství,
mládeže
a
tělovýchovy
ze dne 2. února 2005 o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
vyhláška č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání.

2. Školní řád stanovuje pravidla, která je nutno respektovat, aby vyšší odborná škola mohla
plnit své poslání a aby byly vytvořeny příznivé podmínky pro průběh výchovně vzdělávacího
procesu v prostorách školy i na pracovištích odborného či praktického vyučování.
3. Ustanovení školního řádu Vyšší odborné školy Jana Ámose Komenského v Ostravě se
vztahují na všechny pedagogické pracovníky a studenty této vyšší odborné školy.
4. Další podrobnosti může stanovit ředitel školy vydáním směrnice, která musí být v souladu
se studijním a zkušebním řádem.
5. Vyučovacím jazykem je jazyk český.
6. V prostorách školy není povolena činnost politických stran a hnutí a jejich propagace.
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Článek II.

Práva a povinnosti studentů

Student se dobrovolným rozhodnutím ke vzdělávání na naší škole zavazuje dodržovat
ustanovení „Školního řádu“, osvojit si znalosti stanovené vzdělávacími programy a studijními
obory, připravovat se zodpovědně po stránce odborné, jazykové i morální, dodržovat zásady
společenského styku a slušného chování a plnit všechny povinnosti stanovené školním řádem.
Práva studentů:
a)

Student je chráněn před všemi formami diskriminace, které vyplývají z jeho
postavení, vyjadřovaných názorů nebo přesvědčení. Má právo se svobodně vyjadřovat
vhodným způsobem ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho
vzdělávání.

b)

Student má právo být seznámen se školním řádem a jeho případnými změnami.

c)

Student má právo na vzdělání podle akreditovaného vzdělávacího programu. Má
právo na zabezpečenou kvalitní výuku (teoretickou a praktickou přípravu) v souladu
se schválenými základními pedagogickými dokumenty, zabezpečeno a připraveno
ukončení vzdělávání (absolutorium) v případě, že splní podmínky dané platnou
legislativou a tímto školním řádem.

d)

Má právo být seznámen s učebním plánem, s podmínkami udělení zápočtu,
klasifikovaného zápočtu a zkoušky vždy na začátku zimního či letního období studia a
tyto podmínky nesmí být v průběhu období měněny.

e)

Student má právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a na
poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se tohoto vzdělávání.

f)

Student je oprávněn využívat školní knihovnu a studovnu k získání studijní literatury,
využívat internet a odborné učebny v době mimo pravidelný rozvrh hodin po dohodě
na sekretariátě školy.

g)

Student může volit členy školské rady, může být volen do školské rady a podílet se tak
na správě školy.

h)

Student může zanechat studia.

i)

Student může v odůvodněných případech požádat o přerušení studia, a to až na dobu
dvou let. Po uplynutí doby přerušení studia pokračuje v tom ročníku, ve kterém bylo
jeho studium přerušeno. Student může nastoupit i před uplynutím doby přerušení
studia, pokud jeho žádosti vyhoví ředitel školy. Bylo-li žákovi studium přerušeno,
přestává být žákem školy po dobu přerušení studia.

j)

Student může požádat o změnu oboru vzdělání. Ředitel školy stanoví obsah, rozsah,
termín a kritéria hodnocení rozdílové zkoušky, kterou musí student vykonat před
přijetím na nový obor.

k)

Student může požádat ředitele školy o opakování ročníku z důvodu nesplnění
podmínek stanovených vzdělávacím programem.

l)

Student má právo požádat o komisionální přezkoušení z důvodu pochybnosti o
správnosti hodnocení. Obsah, termín a způsob klasifikace určí ředitel školy.
Stanovený termín je studentovi ohlášen nejpozději 7 dní před konáním zkoušky,
pokud není se studentem dohodnuto jinak.
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m) Požádat o povolení být hodnocen v předtermínu nebo požádat o uznání výsledku
studia předmětu, pokud předmět student absolvoval na předcházející vyšší odborné či
vysoké škole.
n)

Předkládat návrhy i náměty řediteli školy prostřednictvím člena školské rady.

o)

Předkládat stížnosti řediteli školy prostřednictvím člena školské rady nebo sekretariátu
školy.

p)

V odůvodněných případech vznášet námitky proti rozhodnutí ředitele školy, případně
se odvolat proti rozhodnutí ředitele školy v těch případech, kdy to platná legislativa
pro soukromé vyšší odborné školy umožňuje.

Student je povinen:
a) řádně se vzdělávat,
b) řádně a včas docházet do školy, tj. 10 minut před zahájením vyučování dle
stanoveného rozvrhu,
c) dodržovat školní řád a další vnitřní předpisy a pokyny školy,
d) docházet do školy ve vhodném oblečení, které musí být vždy čisté a upravené, u
vchodu do školy si očistit řádně obuv,
e) plnit pokyny pedagogických a dalších pracovníků školy,
f) projevovat úctu spolužákům, pedagogickým pracovníkům a ostatním pracovníkům
školy,
g) plnit požadavky vyučujících, které jsou dány schváleným Tématickým plánem
vyučovaného předmětu, se kterým jsou studenti seznámeni na začátku semestru a
který je k dispozici na sekretariátě školy,
h) nedostaví-li se vyučující 10 minut po začátku výuky do třídy, oznámit tuto skutečnost
na sekretariátě školy,
i) informovat školu o všech závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh
jeho vzdělávání,
j) oznamovat škole neprodleně změnu jména, adresy, telefonického kontaktu, změnu
zdravotní způsobilosti ke studiu a další okolnosti, které mohou mít vliv na průběh jeho
studia,
k) dodržovat zásady bezpečnosti práce, ochrany zdraví a protipožární předpisy, je
povinen okamžitě ohlásit každý úraz, který se mu stal ve škole,
l) ochraňovat majetek školy a hlásit ihned veškeré závady, které zjistí,
m) dodržovat pravidla společenské etiky, společenského jednání a na veřejnosti se chovat
vždy tak, aby neutrpěla pověst školy,
n) využívat elektronický informační systém školy včetně přidělené školní e-mailové
adresy,
o) hradit školné dle uzavřené smlouvy o zajištění výuky.

Článek III.

Provoz a vnitřní režim školy

1. Budova školy je pro studenty zpřístupněna od 7:30 do 18:00 hodin.
2. Studenti své pracovní místo udržují v čistotě a pořádku, šetrně zacházejí se školními
potřebami a školním majetkem.
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3. Při svévolném ničení školního majetku nebo majetku pracovišť, kde probíhá odborná či
praktická výuka, je student povinen uhradit vzniklou škodu.
4. V souladu s textem odstavce 2 zachází student s vypůjčenými knihami a pomůckami tak,
aby je nepoškodil a neztratil. Při ukončení studia je student povinen před vydáním
diplomu a vysvědčení vše vrátit a poškozené či ztracené věci nahradit.

Článek IV.

Bezpečnost a ochrana zdraví studentů

1. Škola vytváří a kontroluje podmínky pro bezpečnost a řádnou ochranu zdraví studentů při
činnostech, které pořádá. Při eventuálním úrazu zajišťuje první pomoc zraněnému a jeho další
odborné ošetření.
2. Studenti jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy a pravidla požární ochrany. Jsou
povinni při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou chovat se tak, aby neohrozili
zdraví svoje, ostatních studentů či jiných osob.
3. Studentům je zakázáno:
a) kouřit nebo konzumovat alkohol ve všech prostorách školy a na akcích pořádaných
školou,
b) vnášet do školy drogy či jiné omamné látky,
c) vnášet do školy zbraně, výbušniny, chemikálie a jiné, zdraví nebezpečné látky,
d) přivádět do budovy školy cizí osoby, mimo výjimečných případů (např. rodiče,
manžel apod.).
4. Jakoukoliv ztrátu, úraz a projevy nevhodného chování hlásí studenti neprodleně
přítomnému vyučujícímu nebo řediteli.
5. Student je povinen neprodleně sdělovat škole všechny skutečnosti, které by mohly vést
k ohrožení zdraví a života studentů a pracovníků školy, k poškození nebo zcizení majetku a
zařízení školy. Stejně tak musí postupovat i při odborném praktickém vyučování. Je povinen
dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany školy a zařízení,
ve kterých probíhá praktické vyučování a odborná praxe.

Článek V.

Kárná komise

1. Porušení kteréhokoliv bodu školního řádu řeší kárná komise Vyšší odborné školy Jana
Ámose Komenského, jmenovaná ředitelem školy.
2. Kárná komise se schází podle potřeby ve složení – stálí členové komise (ředitel školy),
přísedící (pozvaní členové komise, např. učitelé či členové školské rady), student, který je
pozván kvůli provinění proti školnímu řádu, a svědci.
3. Z jednání kárné komise se pořizuje protokol, jehož součástí je popis provinění, výpovědí
svědků a navrhované řešení. Navrhovaným řešením kárné komise může být finanční úhrada
zničeného nebo poškozeného majetku, podmínečné vyloučení ze školy nebo vyloučení ze
školy.

Článek VI.

Vyloučení studenta

Student může být vyloučen ze studia na škole v následujících případech:
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a) Student nesplní podmínky stanovené studijním a klasifikačním řádem Vyšší odborné školy
Jana Ámose Komenského.
b) Jestliže se student neúčastní po dobu nejméně 20 vyučovacích dnů vyučování a jeho
neúčast není řádně omluvena, vyzve ho ředitel školy písemně, aby neprodleně doložil důvody
své nepřítomnosti. Zároveň jej upozorní, že jinak bude student posuzován, jako by vzdělávání
zanechal. Pokud do 3 týdnů od doručení výzvy student vyšší odborné školy nenastoupí nebo
nedoloží důvod své nepřítomnosti, je posuzován, jako by posledním dnem této lhůty
vzdělávání zanechal. Tímto dnem přestává být studentem vyšší odborné školy.
c) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky studenta vůči pracovníkům školy nebo
školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených
§31 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon).
d) Jestliže se student dopustí jednání hrubě porušující dobré mravy, jednání jiným zvlášť
hrubým způsobem porušující školní řád nebo jednání, kterým naplní skutkovou podstatu
úmyslného trestného činu.
e) Společensky nežádoucím jevem a věcí neslučitelnou s morálním profilem studenta vyšší
odborné školy je krádež, a to jak ve škole či v organizaci, kde probíhá praktická příprava, tak i
na veřejnosti. Student, který se dopustí tohoto přestupku a odcizení cizí věci mu bude
prokázáno, bude postižen podmíněným vyloučením ze školy. Po jakémkoli dalším prohřešku
bude tento student vyloučen z dalšího vzdělávání. Závažné a společensky nebezpečné chování
na veřejnosti spojené s užitím násilí, projevy xenofobie nebo hanobením rasy, může být
důvodem k okamžitému vyloučení studenta ze školy. Odpovídající kázeňské opatření bude
uplatněno také při hrubém porušení zásad slušného chování ve škole a akcích pořádaných
školou (opilost, šikana, výstřední chování ovlivněné užitím psychotropních a omamných
látek, slovní a fyzické napadení jiné osoby apod.).

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Studenti plně odpovídají za své jednání a chování.
2. Se školním řádem seznamuje studenty ředitel školy či pověřený vyučující. Školní řád je
vyvěšen na informační nástěnce v prostorách vyšší odborné školy a na webových stránkách
školy.
3. Vedení školy si vyhrazuje právo školní řád upravovat, nastanou-li skutečnosti, k nimž tento
řád nezaujímá stanovisko. O změnách musí být informováni členové školské rady,
pedagogičtí pracovníci a studenti.
V Ostravě, dne
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