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Školní řád Střední zdravotnické školy Tábor, Mostecká 1912 je vydán                            
a zpracován podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. Je platný pro denní a dálkovou formu vzdělávání.  
Žák se dobrovolným rozhodnutím ke vzdělávání na střední zdravotnické škole 
zavazuje řádně chodit do školy, osvojovat si znalosti a dovednosti stanovené 
školním vzdělávacím programem a plnit všechny povinnosti stanovené tímto 
školním řádem. Žák je zodpovědný za svoje studijní výsledky a chování ve škole                         
a na mimoškolních akcích pořádaných školou. 
 

 
 

1. PRÁVA ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 
 

Všechna práva žáků naší školy vyplývají z Listiny základních práv a svobod, Úmluvy         
o právech dítěte. Práva přísluší každému žáku bez jakéhokoliv rozlišování podle 
rasy, barvy pleti, pohlaví, zdravotního stavu, jazyka, náboženství, politického nebo 
jiného smýšlení, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo 
jiného postavení.  

1.1. Žáci mají právo: 

a) na vzdělávání a školské služby, na účast ve výuce podle rozvrhu hodin, 

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich 

vzdělávání, 

d) na zabezpečení přístupu k informacím, zejména těm, které podporují jeho 

duchovní, morální a sociální rozvoj, 

e) na vyžádání informací od vyučujícího, pokud neporozuměl učivu nebo 

potřebuje doplnit své znalosti, 

f) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí, 

g) zakládat v rámci školy samosprávné orgány studentů, volit a být do nich volen, 

pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím,                 

že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných 

orgánů zabývat, 

h) na informace a poradenské služby v záležitostech týkajících se vzdělávání; 

poradenskou pomoc jsou povinni poskytnout pedagogové školy, třídní učitel, 

výchovný poradce a metodik prevence patologických jevů, 

i) na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, 

sociálně patologickými jevy, 

j) na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem                         

s narkotiky a psychotropními látkami, 
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k) mimo vyučování a o přestávkách se zdržovat v prostorech školy, 

l) na poskytnutí řady školních pomůcek zdarma (např. zdravotnický materiál, 

modely, počítače, audiovizuální technika, tělovýchovné náčiní a jiné); škola dále 

poskytuje zdarma ochranný oděv na praktické vyučování, 

m) práva podle písmene b), c), e), f) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků 

n) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání mají právo v případě zletilých 

žáků také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní 

vyživovací povinnost. 

 

2. POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 

2.1. Žáci jsou po celou dobu vzdělávání povinni: 

a) včas docházet do školy, být řádně připraveni a vybaveni potřebnými pomůckami        

na vyučování (zajišťují si je na vlastní náklady), respektovat rozvrh hodin                         

a zúčastňovat se školních akcí v rámci vyučování, 

b) dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti,                   

s nimiž byli seznámeni na začátku roku nebo v jeho průběhu,  

c) dodržovat standard chování při poskytování ošetřovatelské péče při výuce 

předmětu ošetřování nemocných v Nemocnici Tábor, a.s., který je součástí 

školního řádu 

d) plnit pokyny pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy vydaných 

v souladu s právními předpisy a školním řádem,  

e) na školních akcích (např. kurzy, exkurze, výlety…) se řídit pokyny pedagoga 

nebo osoby pověřené dozorem a bez souhlasu se nevzdalovat z určeného místa, 

f) respektovat normy společenského chování, chovat se zdvořile ke spolužákům, ke 

všem pracovníkům i návštěvníkům školy, tyto zdravit při setkání; při vstupu 

pedagogického pracovníka do třídy a při jeho odchodu pozdravit povstáním, 

g) být ve škole vhodně upraveni a oblečeni, po příchodu odložit v šatně třídy svrchní 

oděv, přezout se a zamknout šatnu,  

h) hospodárně zacházet se zapůjčenými učebními pomůckami, udržovat v pořádku 

své místo v učebně, pomáhat při udržování čistoty, zejména v šatnách a na WC, 

i) chránit a šetřit školní zařízení a ostatní majetek školy, proti žákovi, kterému bude 

prokázáno úmyslné poškození nebo zničení vybavení či zařízení v majetku školy, 

bude uplatněno odpovídající kázeňské opatření a žák bude povinen vzniklou 

školu nahradit v její plně výši, 

j)  při zjištění úmyslného poškození nebo zničení majetku ve třídě, nahlásí tuto 
skutečnost neprodleně třídnímu učiteli nebo zástupkyni pro ekonomický úsek, 
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k) být ve své učebně nejpozději 5 minut před začátkem vyučování; při zazvonění                    

na vyučovací hodinu být připraveni na výuku v učebně, 

l) během vyučovací hodiny mít vypnutý mobilní telefon a veškeré druhy 

přehrávačů, mít je uschované v tašce, 

m)  oznámit v kanceláři zástupce ředitele, že se příslušný vyučující nedostavil do 

třídy do 5 minut po začátku hodiny; tuto povinnost mají žáci vykonávající službu, 

n)  při účasti na akcích, které organizuje škola, dodržovat ustanovení školního řádu, 

o)  v případě úrazu, ztráty nebo krádeže neprodleně informovat vyučujícího,                    

popř. třídního učitele. 

2.2. Zletilí žáci jsou dále povinni: 

a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo 

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh jejich 

vzdělávání, 

b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami 

stanovenými školním řádem, 

c)   oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo 

bezpečnost žáka  a změny v těchto údajích.  

2.3. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni: 

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy, 

b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek 

týkajících se vzdělávání žáka, 

c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo 

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami 

stanovenými školním řádem, 

e) oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo 

bezpečnost žáka a změny v těchto údajích. 

2.4.    Všem žákům je zakázáno: 

a) svévolně opustit budovu školy během vyučování, pobývat v šatnách během 

vyučovací hodiny a o přestávkách, 

b) kouřit v areálu školy a jejím okolí a při všech akcích pořádaných školou, zákaz 

platí i pro ostatní školská zařízení v blízkosti školy (SPŠ, ZVAS, domov mládeže                  

a školní jídelna), 
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c) půjčovat si bez dovolení věci spolužáků, bude-li tato skutečnost zjištěna, bude 

posuzována jako krádež, 

d) přinášet do školy nebo na činnosti organizované školou věci nesouvisející                      

s výukou, nosit a vodit do školy zvířata, 

e) připojovat jakékoli spotřebiče, včetně mobilních telefonů, k elektrické síti v 

objektu školy, 

f) nosit do školy bez vážného důvodu větší peněžní částky a cenné předměty, 

g) nosit do školy věci nebezpečné pro zdraví a život, 

h) používat nepovolené pomůcky, napovídat při zkoušení, opisovat atd., vyhýbání 

se zkoušení bude posuzováno jako přestupek proti školnímu řádu, 

i) stahovat práce z internetu a vydávat je za své; plagiátorství bude považováno                    

za závažné porušení školního řádu, 

j) narušovat průběh vyučovacích hodin (přicházet pozdě, používat mobilní telefony, 

jíst, žvýkat apod.),  

k) pořizovat v době vyučování audiovizuální záznamy bez souhlasu učitele. 

 

3. PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

3.1. Přinášet do školy nebo na akce organizované školou alkoholické nápoje a jiné 

škodlivé látky nebo je požívat ve škole nebo při akcích pořádaných školou je 

zakázáno. 

 3.2. Je zakázáno v prostorách školy a na akcích pořádaných školou užívat 

návykové látky a jakkoli s nimi manipulovat (přinášet, nabízet, zprostředkovávat, 

prodávat, opatřovat, přechovávat apod.). Nedodržení a porušení pravidel v oblasti 

užívání návykových látek bude považováno za závažné porušení školního řádu a 

bude podle toho posuzováno (jednání se zákonným zástupcem žáka, s Policií ČR, 

se sociálním kurátorem pro mládež). Jinak jsou hodnoceny případy, kdy osoba 

užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanovený 

zdravotnickým zařízením. 

3.3. Žák, který byl svědkem násilného jednání, šikany nebo jiného ponižujícího 

jednání (rasismus, brutalita, vandalismus), sdělí tuto skutečnost třídnímu učiteli 

nebo jinému zaměstnanci školy. Oznámení může proběhnout také písemně 

anonymním způsobem.  

3.4. Ve škole není povolena činnost politických stran a politických hnutí, ani jejich 

propagace. 
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3.5. Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem 

vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální 

vývoj žáků nebo přímo ohrožujících nebo poškozujících zdravotní stav. 

 

4. DOCHÁZKA DO ŠKOLY A OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI 

4.1. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a 

účastní se povinných i volitelných předmětů, které si zvolil.  

 4.2. Žák je povinen sledovat změny v rozvrhu a řídit se jimi.  

4.3. Pro žáky je povinné splnění odborné praxe v určeném termínu a rozsahu. 

Odborná praxe je nedílnou součástí klasifikace předmětu ošetřování nemocných. 

4.4. Zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo jeho rodič je povinen 

oznámit důvody nepřítomnosti ve vyučování nejpozději do tří kalendářních dnů                  

od počátku nepřítomnosti žáka telefonickým hovorem s třídním učitelem, eventuelně 

se sekretářkou školy. Žák je povinen předložit omluvenku třídnímu učiteli první den 

po návratu do školy. 

4.5. Neomluvená absence je považována za závažné porušení školního řádu. 

4.6. Přesáhne-li nepřítomnost žáka tři dny školního vyučování, může škola 

požadovat předložení lékařského potvrzení, u nezletilého žáka pouze jako součást 

omluvenky vystavené zákonným zástupcem.  

4.7. Neomluvenou nepřítomnost nepřesahující 10 vyučovacích hodin řeší se 

zákonným zástupcem nebo se zletilým žákem třídní učitel. Přesáhne-li počet 

neomluvené absence  hranici 10 hodin, pak svolává ředitel školy výchovnou komisi. 

4.8. Přesáhne-li neomluvená absence 25 vyučovacích hodin, zašle ředitel školy 

oznámení o pokračujícím záškoláctví příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany 

dětí. 

4.9. V případě nepřítomnosti z jiných důvodů než nemoci je třeba předem písemně 

požádat třídního učitele o uvolnění z vyučování. Jestliže je nepřítomnost delší než                 

2 vyučovací dny, zasílá se předem písemná žádost řediteli školy prostřednictvím 

třídního učitele. O žádosti rozhodne ředitel školy po zvážení studijních výsledků                   
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a chování žáka. Vyučující není povinen omluvit žákovu nepřipravenost na 

vyučování, pokud byl žák omluven na vlastní žádost. 

4.10. Pokud se žák potřebuje nečekaně omluvit z vyučování v jeho průběhu, 

požádá o souhlas třídního učitele nebo zástupce ředitelky školy. Žáka, který je 

nezletilý, si v takovém případě převezme ve škole zákonný zástupce. Pokud je 

odchod v průběhu vyučování plánovaný, musí být podložený písemným vyjádřením 

zákonného zástupce. 

4.11. Onemocní-li žák nakažlivou chorobou, oznámí to zletilý žák nebo zákonný 

zástupce nezletilého žáka ihned řediteli školy. 

4.12. Jednou z podmínek přijetí žáka na zdravotnickou školu je jeho dobrý zdravotní 

stav. Žák je proto povinen účastnit se bez zdravotních úlev tělesné výchovy v plném 

rozsahu. Výjimkou je pouze úraz nebo dočasné vážné onemocnění.  

 

5. PŘERUŠENÍ A ZANECHÁNÍ STUDIA 

 

5.1. Přerušit vzdělávání lze žákovi na dobu nejdéle dvou let na základě žádosti 

rodičů nebo zákonného zástupce žáka. Žák po uplynutí doby přerušení pokračuje               

v ročníku, ve kterém studium přerušil.  

 

    5.2. Žák, může zanechat vzdělávání na základě písemného doručení řediteli školy. 

Součástí sdělení nezletilého žáka je písemný souhlas zákonného zástupce. Žák 

přestává být žákem školy dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení řediteli 

školy, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, pokud jde               

o den pozdější. 

  

    5.3. Jestliže se žák, neúčastní vyučování po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů                                        

a jeho neúčast ve vyučování není omluvena, vyzve ředitel školy na základě podnětu 

třídního učitele písemně žáka, a je-li nezletilý, zákonného zástupce žáka, aby 

neprodleně předložil důvod žákovy nepřítomnosti. Zároveň upozorní žáka, že jinak 

bude posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Jestliže do deseti dnů od doručení 

výzvy žák do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod své nepřítomnosti, posuzuje 

se, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává 

být žákem školy.  
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6. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY 

6.1. Vyučování probíhá podle časového rozvržení hodin, začíná 1. vyučovací hodinou v 

7.15 hodin, výuka v Nemocnici Tábor, a.s. nultou hodinou v 6.30 hodin.  

Vyučovací hodina Přestávka 

číslo 
doba trvání doba trvání 

 
od do od do 

1. 7:15 8:00 8:00 8:10 10 min. 

2. 8:10 8:55 8:55 9:05 10 min. 

3 9:05 9:50 9:50 10:10 20 min. 

4. 10:10 10:55 10:55 11:05 10 min. 

5. 11:05 11:50 11:50 12:00 10 min. 

6. 12:00 12:45 12:45 12:55 10 min. 

7. 12:55 13:40 13:40 13:45 5 min. 

8. 13:45 14:30 14:30 14:35 5 min. 

9. 14:35 15:20 15:20 15:25 5 min. 

10. 15:25 16:10 16:10 16:15 5 min. 

11. 16:15 17:00  

  Žáci musí být na první vyučovací hodinu ve třídě nebo před uzavřenou učebnou 

nejpozději 5 minut před zahájením vyučování. Příchod na vyučování do 15 minut 

po jeho zahájení se považuje za pozdní příchod, pozdější příchod jako absence. 

Opožděné příchody budou posuzovány a trestány jako porušování školního řádu. 

Pokud začíná vyučování v jinou vyučovací hodinu, postupuje se obdobně. 

6.2. Žáci nesmějí během vyučování opustit třídu bez svolení vyučujícího, budovu 

školy bez svolení třídního učitele nebo zástupce ředitelky a to ani o přestávkách 

(neplatí pro volno na oběd).         

6.3. Určení služby ve třídách a její povinnosti jsou v pravomoci třídního učitele.            

  6.4. V případě mimořádné události budou žáci přesně dodržovat pokyny pedagogů                

a dalších pracovníků školy a odeberou se na místo, které jim bude určené jako 

shromaždiště. 

6.5. Pro vydávání obědů ve školní jídelně je určena doba od 11:15 do 13:45 hodin. 

  6.6. V době hlavních a vedlejších prázdnin je provoz školy omezen.  
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7. ZÁVĚR 

 

7.1.  Tento školní řád vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.,                                  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) v platném znění, vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním 

vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, a je závazný pro všechny žáky a 

zaměstnance Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká 1912 a zákonné 

zástupce nezletilých žáků. 

7.2. Součástí tohoto školního řádu jsou pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

a standard profesionálního chování při poskytování ošetřovatelské péče v době 

výuky v Nemocnici Tábor, a.s. 

7.3. Tento školní řád lze měnit pouze formou číslovaných dodatků. 

7.4.  Tento školní řád byl schválen Školskou radou při Střední zdravotnické škole, 

Tábor, Mostecká 1912 dne 25. 8. 2014 

7.5. Tento školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2014. 

 

Tábor, dne 28. 8. 2014 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy 

 

 


