Vážení rodiče,

předkládáme Vám některé části školního řádu naší školy, které jsou důležité pro zajištění co
nejlepší spolupráce s Vámi. Prosíme, abyste se s nimi seznámil(-a) a potvrdil(-a) jejich převzetí
na návratce. Kompletní znění školního řádu najdete na www.kosinka.com.
RNDr. Petr Konečný
ředitel SŠTO

Výběr některých pasáží školního řádu SŠTO:
Žák má právo:
-

na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání;
v případě, že se cítí jakýmkoliv způsobem poškozován ze strany spolužáků, pedagogických
a ostatních pracovníků školy a je-li tato skutečnost prokazatelná, na vyšetření záležitosti
a opatření vedoucí k nápravě.

Žákům je zakázáno:
1. - kouřit v prostorách školy a její blízkosti a na všech akcích, které škola pořádá;
2. - donášet, přechovávat a požívat alkoholické nápoje a jiné toxické látky, které
poškozují zdraví, což platí i pro zletilé žáky a všechny akce, které škola pořádá;
3. - nosit do školy bez závažných důvodů větší peněžní částky, zbraně nebo takové předměty,
které by rozptylovaly pozornost žáků, nebo by byly nebezpečné pro zdraví a život;
4. - v průběhu výuky používat mobilní telefon;
5. - opouštět svévolně budovu školy nebo dílen;
6. - duševně nebo fyzicky terorizovat spolužáky či pedagogické pracovníky a vyžadovat
po spolužácích pod pohrůžkou různé služby, předměty nebo peníze.
Omlouvání nepřítomnosti:
1. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, předloží třídnímu učiteli
nebo učiteli odborného výcviku žádost o uvolnění. O uvolnění nezletilého žáka žádá
zákonný zástupce, o uvolnění delším než jeden den rozhoduje ředitel školy.
2. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, je povinen zákonný
zástupce či zletilý žák do tří kalendářních dnů omluvit absenci (e-mailem, telefonicky nebo
osobně) třídnímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku. Nezletilého žáka omluví jeho
zákonný zástupce. Po ukončení absence je žák povinen předložit třídnímu učiteli nebo učiteli
odborného výcviku neprodleně doklad prokazující důvody nepřítomnosti žáka. Dokladem je
lékařské potvrzení, úřední doklad (svatba, pohřeb), v odůvodněných případech lze
akceptovat i prosté vyjádření zákonných zástupců - v posledním případě však absence nesmí
trvat déle než tři pracovní dny. Nepřítomnost žáka ve vyučování lze omluvit jen ze
závažných důvodů.

3. Třídní učitel nebo učitel odborného výcviku omluví nepřítomnost žáka při vyučování na
základě omluvenky podepsané zákonným zástupcem žáka, vychovatelem nebo lékařem.
4. Při absenci delší než tři pracovní dny budou vyžadovány omluvenky potvrzené lékařem.
5. Onemocní-li žák nebo dostane-li se do styku s infekční chorobou, oznámí to neprodleně
třídnímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku. U nezletilých žáků to oznámí jejich
zákonný zástupce. Takový žák se může zúčastnit vyučování jen po rozhodnutí ošetřujícího
lékaře.
6. V případě nepřítomnosti žáka ve více než 33 % výuky v jednom vyučovacím předmětu, či
20 % výuky v odborném výcviku za jedno pololetí může nařídit ředitel přezkoušení a
klasifikaci za toto období.
7. V jednom pololetí za tři neomluvené pozdní příchody /za neomluvený PP se považuje též
důvod „zaspal/a/“ (!)/ uděluje třídní učitel napomenutí, za šest PP důtku třídního učitele, za
devět PP ředitelskou důtku, za 12 a více PP je žákovi udělena snížená známka z chování.
Vyšší počet PP oznamuje třídní učitel neprodleně ředitelství školy.
8. Jestliže se žák neúčastní výuky po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů a jeho neúčast není
omluvena, vyzve ředitel školy písemně žáka, a je-li nezletilý, zákonného zástupce žáka, aby
neprodleně doložil důvod nepřítomnosti. Zároveň upozorní žáka, že neučiní-li tak, bude
posuzován, jako by studia zanechal. Jestliže do deseti dnů od doručení výzvy žák do školy
nenastoupí nebo nedoloží důvod své nepřítomnosti, posuzuje se, jakoby studia zanechal
posledním dnem této lhůty. Tímto dnem přestává být žákem školy.

……….................................................................návratka…..........................................................…

Jméno žáka: ................................................................................
Ročník: ......................
Obor: …………………………………………………………
Byl jsem seznámen s vybranými pasážemi školního řádu SŠTO, které se týkají práv, povinností a
zákazů, dále pak se způsobem omlouvání absence žáků.
V Olomouci 1. září 2021

…………………………………
Podpis zákonného zástupce žáka

