Střední škola gastronomie a hotelnictví Mladá Boleslav, s.r.o.
Na Celně 281, Mladá Boleslav 293 01

ŠKOLNÍ ŘÁD
Školní řád vydává ředitel školy na základě Zákona č.561/2004 Sb., Vyhlášky o středním vzdělávání č.13/2005 Sb., Zákoníku práce a dalších obecně platných směrnic MŠMT. Těmito
předpisy se také Školní řád školy řídí a opatřením v nich uvedeným podléhá.

Vyučování probíhá v učebnách budovy Na Celně 281.
1) Jsme rádi, že jste žákem (žákyní) SŠ gastronomie a hotelnictví s.r.o., kterou
jste si vybral(a).
Ke studiu na naší škole jste se svými rodiči svobodně rozhodl(a) s vědomím práva vybrat
si školu, kde chcete získat vzdělání ve zvoleném oboru. Z toho plyne, že jste si svobodně
zvolil(a) dodržovat povinnosti a podmínky pro práci ve škole. Předpokládáme, že se budete chovat tak, abyste šířil(a) dobré jméno své školy.
2) Respektujeme Vás jako osobnost, která chce být spravedlivým partnerem
ostatním.
Uznáváme a respektujeme Vás jako osobnost, ale stejně tak i Vy respektujte své spolužáky a učitele. Chceme, aby mezi Vámi, spolužáky a učiteli byl partnerský vztah, podložený vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.
3) Aktivně se účastněte práce ve škole.
Vzdělání v naší škole dosáhnete jen aktivním zapojením do výuky, samostatným přemýšlením a vlastní snahou. Nejste jen pasivním polykačem informací a dat, které jsou pro
vaše studium nezbytné, ale aktivním spoluhráčem ve vyučování.
4) Dveře ve škole vám nejsou uzamčeny. Využívejte vybavení školy.
Máte právo využívat materiální vybavení školy, které škola vlastní pro vaše vzdělávání,
ale i zábavu. Vše můžete využívat s vědomím učitelů, nebo ředitele školy. Zodpovídáte
však za ztrátu, zničení nebo poškození půjčené a vámi využívané školní pomůcky nebo
hry. Při návštěvách do specializovaných učeben se řiďte řádem jednotlivých místností.
Bez vědomí učitele nemanipulujte s elektrickými spotřebiči.
5) Dodržujte školní pravidla.
Ve škole i na veřejnosti se chovejte tak, abyste svým jednáním nepoškozoval(a) jméno
svých rodičů ani jméno školy. Vaše chování, chování vašich rodičů, profesorů a ostatních
pracovníků školy jsou výsledkem vzájemné dohody. Všichni usilujeme o dodržování základních společenských pravidel:
• Pokud jste vstoupili, pozdravte.
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Pokud odcházíte, rozlučte se.
Pokud něco chcete, řekněte prosím.
Pokud něco dostanete, řekněte děkuji.
Neskákejte nikomu do řeči, každý má právo vyjádřit svůj názor.
Nikoho neponižujte a nikomu neubližujte – jen slaboch a zbabělec musí ukazovat svojí sílu.
Neničte, každá věc, která vám sloužila, slouží i ostatním.
Mluvte pravdu, lež a pomluva vám přátele ani úctu nezíská.
Važte si sám sebe i druhých, v životě je důležité znát cenu svou i druhých.
Vaše svoboda je vymezená hranicí svobody druhého člověka, proto tuto mez
svévolně nepřekračujte.
Nebojte se překonávat překážky, nebojte se neúspěchu, učitel je vaším partnerem, pokud máte studijní či osobní problém, můžete se mu svěřit.

6) Chraňte svoji školu i své věci.
Společně s pracovníky školy udržujte pořádek a čistotu ve škole, v budově školy se přezouvejte a zacházejte opatrně se školními potřebami a pomůckami. Poškodíte-li svévolně majetek školy, majetek ostatních žáků, učitelů nebo jiných osob, zajistí vaši rodiče
nápravu – uvedení do původního stavu. Bezdůvodně nenoste do školy peníze a cenné
předměty, za jejichž ztrátu jste sami zodpovědni. Pokud je nezbytné, abyste větší finanční obnos, či předmět do školy přinesli, můžete ho uložit po dobu výuky do ředitelny. Případné ztráty věcí nebo peněz neprodleně ohlaste učiteli nebo v kanceláři školy.
7) Jste svobodným žákem, který se sám rozhoduje.
Ve volném čase o přestávkách či volných hodinách máte právo relaxovat.
8) Škola má i povinnosti a řád, který musíte dodržovat.
Škola pracuje s Vašimi osobními údaji podle Zákona o ochraně osobních údajů. Jste povinen(a) poskytovat škole údaje potřebné pro vedení. Vaší dokumentace a v průběhu
studia neprodleně ohlašovat změny v těchto údajích.
Jste povinni mít řádně a včas zaplacenou úplatu za vzdělávání (školné). Porušení této
povinnosti je považováno za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním
řádem.
Do školy chodíte včas a pravidelně podle rozvrhu hodin a účastníte se činností, které ředitel školy vyhlásí jako povinné.
Do školy přicházíte nejméně o 15 minut dříve před zahájením vyučování a vstupujete určeným vchodem, a nejpozději 5 minut před zahájením vyučování jste na svém místě ve
třídě.
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Ve škole se přezouváte do hygienicky vhodné obuvi a do tělocvičny chodíte ve sportovní
obuvi pro vnitřní použití s nebarvící podrážkou.
V době vyučování odcházíte jen se souhlasem učitele, neopouštíte svévolně školní budovu nebo třídu, a to i při akcích mimo areál školy.
Pokud třídní učitel svolá třídnickou hodinu v době mimo vyučování, zúčastníte se jí.
Pokud bude vyučování mimo budovu školy (např. výlet, exkurze, kulturní a sportovní akce …… ), za počátek vyučování se bere místo srazu. Místo konce vyučování určí pedagogický dozor. O místě srazu a místě ukončení bude informován žák i jeho zákonný zástupce.
Na výletech, exkurzích, zájezdech a podobných akcích můžete mít rozchod pouze
s písemným svolením zákonného zástupce.
9) Vyučování má svá pravidla.
Začátek hodin určuje zvonění. Po zazvonění jste na svém místě a máte připraveny všechny potřebné věci k vyučování.
Pokud jste se nemohl(a) z vážných důvodů připravit na vyučování nebo jste nebyl(a) přítomen(a) v minulé hodině, omluvíte se na začátku vyučovací hodiny.
Nedostaví-li se vyučující do 10 minut po zahájení hodiny do třídy, oznámí to
student v kanceláři školy.

určený

Při vyučování zachováváte klid, aktivně se účastníte práce v hodině a udržujete své místo
v pořádku a čistotě.
Mobilní telefon a tablet budete mít v hodině vypnutý, Použít ho můžete jako učební pomůcku pouze na pokyn vyučujícího. Při nedovoleném používání mobilního telefonu a tabletu vezme vyučující váš telefon (tablet) do úschovy a vydá vám ho na konci vyučování.
Toto platí i pro další elektronické přístroje.
Z bezpečnostních důvodů je ve škole přísně zakázáno používat elektrické a elektronické
přístroje, které nemají platnou certifikaci školního bezpečnostního technika. Toto opatření se vztahuje i na nabíjení jakékoliv elektroniky.
Do třídy, která není připravena na vyučování, nevstupujte. Po skončení vyučování ve třídě
máte se spolužáky povinnost uklidit místnost, ve které jste se učili. Zadané úkoly si zapisujete.
V prostorách školy, v jejím areálu, na pracovišti a na akcích pořádaných školou, jste povinni plnit pokyny pedagogických pracovníků školy či osob pověřených dozorem.
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Žáky naší školy jste stále. Mějte na paměti, že porušení dobrého jména školy je bráno jako přestupek.
V období školního vyučování, kdy je ukončena výuka v posledním ročníku vzdělávání již
školu nenavštěvujete.
10) Šaty dělají člověka
Každé pondělí nosíme do školy business dress. V tento den u nás ve škole nenosíme
džíny, volnočasové a sportovní oblečení, extravagantní účesy a ozdoby, příliš nápadné líčení, příliš odhalené partie. Naprostou nezbytností je perfektní čistota a upravenost. Jakékoliv vybočení z této normy je považováno za porušování školního řádu. Vhodné a nevhodné oblečení je dáno v příloze Školního řádu.
11) Školní demokracie ve škole a třídě.
Ve škole se řídíme demokratickými principy. Máte-li pocit, že vaše práva jsou potlačována, obraťte se na třídního učitele, výchovného poradce, popřípadě přímo na ředitele
nebo jeho zástupce.
12) Nezapomeňte dát o sobě vědět.
Jste povinen( povinna) okamžitě nahlásit vedení školy přenosné – infekční onemocnění( např. žloutenka, TBC apod. ), kterým jste se nakazi(a) nebo jste byl(a)
v kontaktu.
Pokud budete svojí nepřítomnost znát předem, požádají o vaše uvolnění z vyučování rodiče. Rodiče nebo zákonný zástupce jsou povinni omluvit vaše nepřítomnost do 24 hodin
písemně, e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím SMS zprávy do školy nebo na pracoviště. Pokud tak neučiní do 3 dnů, bude vaše nepřítomnost považována za neomluvenou absenci. Škola má právo požadovat doložení nepřítomnosti lékařem jako součást
omluvenky vystavené rodiči. Pokud jste zletilí, omlouváte se a ručíte za věrohodné prokázání svojí nepřítomnosti sami.
• Uvolnit vás dříve z vyučování vzhledem k dopravnímu spojení lze pouze ve výjimečných případech nejvíce o 10 minut, a to pouze na písemnou žádost rodičů. O vašem uvolnění rozhoduje třídní učitel.
• O uvolnění z důvodů autoškoly, brigád či jiných aktivit nesouvisejících
s vyučováním nemůžete žádat. Taková absence je vždy považována za neomluvenou.
• O uvolnění z tělesné výchovy rozhoduje ředitel školy na základě žádosti potvrzené lékařem a zákonného zástupce. Zákonný zástupce je rozhodnutí přítomen. Jste-li z TV uvolněn (a) nemůžete školu opustit, tuto dobu trávíte
v tělocvičně, na hřišti, popřípadě na místě, kde výuka probíhá.

4

Střední škola gastronomie a hotelnictví Mladá Boleslav, s.r.o.
Na Celně 281, Mladá Boleslav 293 01

•
•
•
•
•
•
•

Pokud budete mít 2 dny neomluvené absence nebo hrubě porušíte školní řád,
může vám být udělen návrh na snížený, druhý stupeň z chování.
Opakované pozdní příchody narušují hodinu a považují se za neomluvenou
absenci.
Pokud budete mít 3 a více dnů neomluvené absence nebo hrubě porušíte
školní řád, může vám být udělen návrh na třetí stupeň z chování.
Pokud chcete uvolnit z rodinných důvodů na jeden den, rozhodujte o tom
třídní učitel, v případě více dní je třeba podat žádost o uvolnění ředitele školy.
V období školního vyučování, kdy je již ukončena výuka v posledním ročníku
vzdělávání, již školu nenavštěvujete (pokud nekoná ředitel školy stanovené
aktivity).
Třídní učitel má právo vyžádat si od vašich rodičů doložení nepřítomnosti ve
škole i na pracovišti.
Je vaší povinností doplnit si zameškanou látku.
Při porušování školního řádu vám mohou být udělena tato výchovná opatření:
1.
2.
3.
4.
5.

napomenutí třídního učitele
důtka třídního učitele
důtka ředitele školy
podmínečné vyloučení ze studia
vyloučení ze studia

13) Na pracovišti se řiďte Pravidly pro praktické vyučování, jsou pro vás závazná

14) Dbejte o bezpečnost a předcházejte úrazům. Stop návykovým látkám!
Šetřete zařízení školy a neprodleně nahlaste zjištěné poškození nebo zničení věci, závady na osvětlení, vodovodním rozvodu a elektroinstalaci profesorovi nebo zástupci
ředitele školy. Bez svolení učitele nemanipulujte s pomůckami ve třídě a odborných
učebnách. Řídíte se řády učeben. Při odborné výuce a praxi zachovávejte vždy příslušné bezpečnostní předpisy. Při pobytu ve škole se chovejte tak, abyste neohrozil
zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž
dojde, ihned ohlaste zaměstnanci školy.
Do školy, do jejího areálu, na pracoviště a na akce pořádané školou nesmíte přinášet
zbraně, výbušniny, alkohol, drogy nebo jiné omamné a psychotropní látky. Alkohol,
drogy nebo jiné omamné a psychotropní látky je dále zakázáno v prostorách školy,
v jejím areálu, na pracovišti a na akcích pořádaných školou požívat či být na těchto
místech pod jejich vlivem. Ve škole, před školou a v jejím areálu není dovoleno kouřit.
Jednání porušující povinnosti uvedené v tomto odstavci, bude považováno za závažné
porušení školního řádu.
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15) Dodržujte školní řád.
Každé vážné porušení tohoto řádu ze strany žáka je důvodem pro kázeňské opatření,
svolání výchovné komise s rodiči žáka, případně zahájení jednání o jeho další školní
docházce s rodiči nebo institucemi, ke kterým má škola oznamující povinnost.

16)

I zákonní zástupci mají svá práva a pravidla

•

•
•
•
•
•

Vzájemné vztahy mezi zákonnými zástupci a zaměstnanci školy jsou založeny
na vzájemném respektu, úctě a spolupráci. V jednání má vždy své místo tolerance a
respekt k názorové nejednotnosti.
Zákonní zástupci nezletilých žáků, rodiče zletilých žáků a osoby plnící vyživovací povinnosti mají právo na informace o vzdělávání žáků, a to prostřednictvím konzultačních hodin, třídních schůzek a osobních návštěv (vždy po předchozí domluvě)
mají právo volit a být voleni do školské rady
mají právo se obracet se svými podněty, připomínkami a náměty ke kompetentním
zaměstnancům školy
jsou povinni zajistit, aby žák docházel řádně a včas do školy
jsou povinni se na vyzvání ředitelky školy zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka
jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti žáka nebo jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

17) Školní řád platí v přiměřené míře i pro žáky dálkového studia.

18) Dodatek:
V rámci nařízení v usnesení vlády a pokynů MŠMT, která upravují provoz školských
zařízení v době „nouzového stavu“ se žáci mají povinnost distančně vzdělávat!
Praktické vyučování se také řídí pokyny MŠMT na základě hygienickoepidemiologických opatření v souvislosti s Covid 19.
Dataprojektor smí využívat pouze vyučující. Žákům v době přestávek není dovoleno
s dataprojektory či školními notebooky manipulovat.
1. 9. 2020

Mgr. Přemysl Siřínek
ředitel školy
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Příloha 1: Pravidla hodnocení
Příloha 2: Pravidla pro praktické vyučování
Příloha 3: Pravidla nošení business dressu
Příloha 4: Informovaný souhlas
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