areopulE HoYoRČovtcrÁ
oBCHoDNÍ

PRAHA 3, U VINOHRADSKEHO HRBITOVA 3
RAD C.VZD 17.01R

Nazev:

Št<olni
řaa

Datumvydaní:

1,zaÍí2017

Piatnost:

od I. záŤí20I7

Nahrazuje:

Štot*řád Č.vZD 12-02Ř

Zpracova|:

ing. E' Nováková,
Mgt. Z, Marek,Ing.N. Kratochvílová,
J. Ambrožová,lng'Š.Lipovská,JUDr. J. Šebestová

Početpříloh:

2

Dodatky:

0

L IIVODNI USTANOVENI
1. V tomtořádu jsou stanovenazáklaďruprávaa povirurostiŽaků.
2. TentoÍádvycházíz platých legislativních
předpisů,
především
zeZikona ě.561/2004
Sb.
3. PodrobněupravujeMetodický pokyn k zajištění
a ochranyzdravídětí'Žaků
bezpečnosti
a studentuve školácha školskýchzaŤízeních
MŠMT ze dne22' 12' 2005
zÍizovaných
_ 25 ve zněruplatnýchpředpisů.
ěi.3701412005
II. PRÁVA Žtx/^
jakémajíostatnižáci.
1. Stejnéstudijnípodmínkya příleŽitosti,
2. Kvalifikovaný pedagogickýsbor.
3. Rady a konzultaceýkajícíse studijníchi osobníchproblémů,
informacio stanovených
konzultaěníchhodináchvnrčujících,
poradce,školníhometodikaprevence
výchovného
psychologa.
a školního
4. Pocit bezpečí,
respektováníosobníchpráv, tj' nebytponižován,umlěován,moci svobodně
společensky
vhodnýmzpůsobemvyjadřovatsvénázory.
5. Seznámenís organizacíškolníhoroku a vyučovaní
na počátkukaŽdéhoškolníhoroku'
6. Seznámeníse školnímřádem,včetnězpůsobupodávarrí
Žádostí,připomíneka stíŽností,
omlouváníabsencíapod.
7. Plnévyužívání
vyučovacích
hodin _ přesnédodrŽovaní
stanoveného
začátkua konce
vyučovacích
hodin dle rozvrhu.
8. Metodickya odbornědobřepřipravené
a vedené
vyučovací
hodiny'
9. Způsobvyuky využívajícínejvhodnějších
k efektivnímu
osvojeníučiva.
metodvedoucích

uěiva a zpětnouvpzbu,tj. pravidelnéhodnocení
10. Pravidelnéopakováníprobraného
studijníchvýsledků,přípraw na mafuritrrízkoušky'
a praktickévýucei při akcích
11.Sezrrámení
se zásadamiBESIP, Po aBoZP při teoretické
pokynův případězýšeného
mimo budow škoiy,písemné
stanověníbezpečnostních
izikau nepravidelnýchakci.(viz osnovav třídníknize).
12.Věasnéinformaceo rozvrhoýchzmětách, suplování,exkurzích,odbornýchpraxích
a mimoškolních
akcích.
plan z opodstatněných
13. Právo žádato uvolněníz předmětučiindividuáIttívzděIávací
(např.zdravotnídůvody,sportna vrcholovéúrovni,péče
o dítě'aj.).o vyřízení
důvodů
žádostiroáoduje individuálněředitel školy.
rady.
74. Získávaniiďormací a ovlivňovaníchoduškolyprostřednictvímstudentské
radyúěastí
na volbě zásfupcetřídy'
15.Právo ovlivnit sloŽenístudentské
16. Právo na informaceo pruběhua výsledcíchsvéhovzděIávání'
pomocškoly(vychovnýporadce,školnímetodik
17.Právo na iďormace a poradenskou
poradna)
poradenského
prevence)nebo školského
zaÍízeti(pedagogicko-psychologická
v zá|ežitostech
ýkajícíchse vzděIávání.

III.PovINNoSTI Žtl<a
rozvrhuhodin,aktivně se
1. Dochir;etdo školypravidelněa včaspodle stanoveného
zúěastňovat
vyuky všechpovinnýcha volitelnýchpředmětůi předmětůnepovinných,
do kterýchbyl Žakpřijat. Zúěastňovat
se i povinnýchškolouorganizovanýchakcí
apřicházet na stanovené
místovčas.
2, Nenarušovatpruběhqnrčovacíhodiny.
3. Vstupovatdo odbornéučebnya tělocvičnypouze za přítomnostiučitele'
(adresytrvalého
4, oznámit neprodleněťídnímuučitelikaŽdouzměnu osobníchúdajů
číslaoP).
zástupců,telefon.čísla,zdravotnípojišťovny,
bydliště,adresy.zríkonných
5. Hlásit neprodlenětřídnímuuěiteli nebojeho zásfupci rtrátuvěci' Nalezenoucizí věc
odevzdatdo kancelařeškoly.
6. Dbát o svůjzevnějšek.Do školy,na praxi a na akce pořádanéškolouchoditvhodně
oblečenýa upravený,Zejménaje Žák povinenchoditpo školebez pokryvky hlavy a řádně
přezuty z venkovníobuvi.
řád, řídit
termínu,dodrŽovatŠkolní
7. Plnit školnípovinnostico nejlépea ve stanoveném
provozní,
a dalšíchpracovníků
se pokyny vyučujícího
školy,dodrŽovatstanovené
předpisy,neohroŽovatzdravía bezpeěnostvlastníani
hygienické,požárnt
abezpečnostní
srnýchspolužaků
a pracovníkuškoly'
8. Néstzodpovědnost
za svévzdělávání,osvojovatsi vědomostia dovednostipotřebné
pomůcky
k dosaŽení
úplného
středníhoodbornéhovzdě\áni.Nosit všechnyučební
vyuěujícím,
stanovené
aktivně se zapojovatdo všechvzdě]ávacíchaktivit,úěastnit
se stánovenýchústních
i písemnýchzkoušek.
9. V případěpotřebyvyhledatihnedpomocpracovníkaškolyčijinépověřenéosoby.
10. Chánit dobréjménoškoly.Dodržovatzásadyspolečenského
chovánívůěivšem
pracovníkům
školy,spoiuŽákůmi na veřejnosti.Hrubévyjadřováníse povďuje
za porušení
školníhořádu.
11.Nahraditškodyzpůsobené
na majetkuškolyčispoluŽáků(u nezletilýchhradíškody
zakonnýzásfupce)'
12. Aktivně pomáhatpři zajišťování
rovnoprávnostivšechŽáků,hlavně:
. chovatse přátelsky ke všemspoluŽákůnr,
- respektovatjejichpráva,

.

jinéosoby;
neúčastnit
se činností
nebochování,kteréponiŽÚjínebodiskriminují
netolerovattakovéčinnostia chováníani u jiných osob,
. případynevhodného
chováníke spolužakům
ihned hlásit vyučujícímu.
nebojiných
13. Informovatškoluo změně zďtavotnjzpůsobilosti,zdravotníchobtíŽích
závaŽnýchskutečnostech,
ktsré."by
mohly mítvlív na pruběhvzděIáváni,
14.Pro účast
na LVK a STK předložitdoklad o zdravotnízpůsobilosti,kterouposuzuje
a posudekvydávápraktický lékď pro děti a dorost.
15.Dokládatdůvodysvénepřítomnosti
ve vyučování
v souladus podmínkanri
stanovenými
školnímřádem..
16.VyuŽívatvšechškolounabízených
moŽnostík úspěšnému
a produktivnímustudiu,
spolupracovats ostatrímispolužakypři plněnístanovenýchúkolů.
17. Pomáhatvyťvařetve školebezpečné
a příjemné
prostředípto žákya pracovníkyškoly:
. dodržováním
předpisů(zásadBESIP, Po aBoZP), školníhořádu
bezpečnostních
a pokynůvyučujících
a dalšíchpracovníků
školy,
- soustavnoupéčí
o školníbudovu,
nábytekavybaveníškoly,
. pravidelnýmúklidemsvéhomístaa učebny;
při poslednívyuěovacíhodině
i zvednutímŽidle v učebně,
- přezouváďm v šatnědo domácíobuvi.
18.Všímatsi školruhoprostředía ihnedhlásit vyrrčujícímu
čijinémupracovníkuškoly
zjištěné
technickéí jinézávady,
19.DodrŽovatzékaz:
. odchoduze školyv pruběhuvnlěovaníbez předchozíhouvolněnítřídnímučitelem,
případněj iným vyučujícím,
- kouřenív budověškolya jejímtěsném
sousedství,
. požívání
jejich
omamnýchlátek a ďkoholu a
nošenído školya na akcepořádané
školou,
nošenízbtari, velkých částekpeněza cennýchvěcínesouvisejících
s výukoudo školy
a na akce pořádanéškoiou, :
- používaní
(telefonymusíbyt vypnuté),
mobilďch telefonův doběvyučovrlní
. nabíjení
mobiiníchtelefonů
ve školea pouŽívání
soukromýchelektrickýchspotřebičů,
. uŽívaníškolníchpočítačů
k nevhodnýmčinezákonnýmčinnostem,
. manipulaces okny ve tříděa na chodběbez přítomnostiučitele,
- propagacea ěinnostipolitickýchstrana politických hnutía pouŽívání
náboŽenských
symbolů,
. reklamy,kteráje v rozporus cíli a obsahemvzdělávrání;
reklamya prodejeýrobků
zdraví,psychickýnebomorálnívyvoj Žakůnebopřímoohrožujících
ohrožujících
poškozujících
Životníprostředí.
či
'
20. Neprodieněinformovatsvéhozákonnélro
výsledcích
zástupceo svýchstudijních
a sděleníchškoly.
21.v hodináchTEV odloŽitnebo zabezpeěitproti možnostizraněníazachyceníozdobné
a jinépro ěirurostnevhodnéa nebezpeěné
předměty.Jinak vyučující
TEV nedovolíúčast
příslušné
na
činnosti.

Iv. oMLoWÁNi AB$ENCE
1. NepfitomnostŽáka (i zletilého)omlouvá zákowý zásttpce.Zpráva SMS nenípovaŽována
za omluvu.
!
2, AbsencíŽáka musízákowtýzásťupceŽákaomluvit školenejpozdějido 3 kalendářníchdnů
jeho nepřítomnosti.,
od počátku
je třeba omezitnanezbylněnutnoudobu.
3. Návstevy teuie bďhemvyrrěovaní
4, Každáomluvaabsencemusíbyt podepsanazakonnýmzástupcemv omluvnémlistu'
lékďem
nemoci ošetřujícím
zdůvodú
5. ŠkohmůžepoŽadovatdoloŽŇ nepritomnostižáů<a
e zanedbávaní
školnídochazky.
v pffpadě,kdy absencenasvědčuj
i
zýšené
Žákainformujetřídníučitelvýchovného
omluvené
nepřítomností
6. o neomluvené
poradce,kÍerýtyto údajevy'hodnocuje.
Při zvýšené
omluvenénepřítomnostiověřujejejí
hodinse řešíse zákonným
Neomluvenáabsencedo 20 vyučovacícli
věrohodnost.
absencenad20 hodin svolává ředitel školyškolní
zástupcemŽéka,připočtrrneomluvené
komisi.
,7. ýchovnou
V případědlouhodobéabsenceLzežikahodnotitzučiva,jehožvykladu by| žákpřítomen
před započetím
absence.Terrníndoučení
dalšíprobranélátky je individuálně dohodnut
v kaŽdémpředměfu.
8. Žádosto uvolněnív průběhuvnrčovanímusímítŽakpředempotvrzenouod zákonného
zástl:rpce,
9. Zádosto uvolněníz vyučovánína dobu max.2 dnůse předkládátřídnímuuěiteli,
nad2 dny řediteli školy,ato vŽdypísemněminimálně 1 ýden předem.
dnůvyučovánía jeho neúčast
po dobunejméně5 vyučovacích
10.JestliŽese žákneúčastrrí
ástupce žáka,abyneprodleně
neníomluvena,yyzveředitel školypísemnězákorrného
jinak budežakposuzován,jako by vzděIávéní
doloál důvodyžakovynepřítomnosti,
zanechď.
nebonedoloŽídůvod
výzvy do školynenastoupí
1I. Žák, který do 10 dnůod doručení
jako
posledním
dnemtétolhůty.
posuzuje,
nepřítomnosti,se
by vzdělávanízanecha|
Tímtodnempřestávábytžáů<em
školy'
Překroěí.liabsencežákav urěitémpředmětu30 % oduěenýchhodin,můŽebýt na Žádost
přezkoušenindividuálně za přítomnosti2 vyučujících
nebo zapřítomnostitřídy.
vyrrěujícího

v. vfcrrovNÁ

oPATŘENÍl pocrrvAI,Y A JINÁ oCENĚNÍ

jiné
1. Ředitel školymůŽena základěvlastníhorozhodnutínebona záId'aděpodnětu
právnickéčifyzickéosoby uděiit Žakovipochvalunebojinéoceněníza mimořádný
činneboza
projev lidskosti, oběanskéneboškolníiniciativy, záslužnýnebo statečný
práci.
dlouhodobouúspěšnou
2, Třídníučitelmůžena základěvlastníhorozhodnutínebona zakladěpodnětuostatních
vyuěujícíchpo projednánís ředitelemškolyžakoviudělitpochvalunebojinéoceněni
práci'
zavyazný projev školníiniciativy neboza déletrvajícíúspěšnou
pouŽít
3' V případěporušeníškolníhořádu lze podle závaŽnostitohotoporušení
kazeňskáopafiení:
- napomenutítřídníhoučitele,
. důtkutřídníhouěitele,
- důtkuředitele školy,
. sďŽenou známku z chování.

- podmíněné
.i
vylouěeružákaze školy,
. vyloučení
Žikaze školy.
kázeňského
4. Třídníučitelnavrhneuajieni důtkyTU řediteli školy.Typ uloženého
je
jednaní,
posloupnosti.
pravidlo
neplatí
opatření dánzávažností
5. Kromě sďŽenéznánky z cIlovári se výchovná opatřeníudělujís co nejmenším
objasněnícelézá|eŽitosti.
časovýmodstupemod přestupku,alevŽdy po dostatečném
Uděleníjakéhokolivvýchovnéhoopatřeníi jeho důvodyoznámiředitel Školynebo
žáka
třídníučitelprokazatelnýmzpůsobemŽakovi a zákonnémuzástupcinez|etí|ého
právnínonny. Každévýchovné
bezzbytečného
odkladunebopodle lhůtpříslušné
předepsané
evidence.
do
opatřenízapisujeneprodlenětřídníučitel
6. Závažnéproblémychování, absencenebo studiařešíškolnívýchovnákomise' SloŽení
je k jednánípozvén
ýchor.rrékomise určíředitel školy.V případěnezletiléhožéů<a
zákowý zástupce.o pruběhujednaníškolnívýchovnékomise se provedezápis, který
podpisuzákonnými
neboodmítnutí
zúčastněné
osobypodepíší'
Případnáneúěast
jednaníse mohouk zápisu písemně
zástupcise v zápisu zaznanená'Učastníci
vyjádřit.
vyloučenížákazeškolyředitel školystanovízkušební
7. V roáodnutí o podmíněném
.
pruběhuzkušebnílhůty
lhůfu,a to nejdélena dobujednohoroku. Dopustí-lise žiů<v
povinnostístanovenýchškolskýmzákonemnebo školním
dalšíhozaviněnéhoporušení
řádem,můŽeředitelškoly roáodnout o jeho vyloučení'
hÍubé
8. ZvIášté
opakovanéslowí a úmyslnéýzíckéútokyžakavuěi zaměstnancům
školynebovůčiostatnímŽakůmse povaŽujízazv|áštězávaŽnézaviněnéporušení
povinnostístanovených$ 31 školského
zákona.
jednání,oznátmiředitel školytuto skutečnost
orgánu
9. Dopustili se Žák takovéhoto
jde-li
do
sociálně.právníochranydětí,
o nezletilého,a statnímuzastupitelství
dozvěděl.
pracovníhodnepoté,co se o tétoskutečnosti
nasledujícího
je
jednání
žika,
at,jížkonánínebo
zaviněnéporušení
povirrností kaŽdé
I0, Závažné
školním
porušujepovinnostiŽákastanovené
opomenutí,
kteréhrubýmzpůsobem
a
to
řádem,
zejména:
Školynebovůči
a) žik.sedopustíhrubýchslovníchútokůvůčizaměstnancům
ostatnímŽákům,
b) žákporušiipovinnostřádně dochazetdo školya nebyly doloŽenydůvody
nepřítomnostižakave vyučování
v souladus podmínkamistanovenýmiškolním
řádem.

\rI. PRAXE
praxeve
1. Ye2. a 3. ročníku
dvoutydenní
se žácioboruoA a CR povinnězúěastní
vybranémsubjektu.
2. Záci vyhotovízprávu zptaxe a odevzdajíji do stanoveného
termínuvyučujícímu
EKo na
oboruoA a vyučujícímu
PoE na oboruCR'
3. PokudŽakoboruoA zprávu zpÍaxeneodevzdá,neníhodnocenz předmětuEKo na oboru
oA a z předmětuPoE na oboruCR.
4. omluvenou absencinad 3 dny musíŽak nahraditv doběhlavníchprázdnin.V tomto
případěse hodnoceníz vyšeuvedenýchpředmětůuzayírápoodevzdánípráce.

vII. sTRAvovÁNÍvE ŠKoLNÍ
"rÍprlNĚ. vÝon.rNĚ
jídelně- vydejně(dálejen ,,{.ya'3ne..1,
Žaci azaměstnanci,
kteříse stavujíve školní
,
seřídívnitřnímřádemtétoýdejny.
-"

provoznířád výdejny,řídit se pokyny dozírajícího
1 . Žáci musírespe}Íovat
uěitele
a personáIu.
2. Mimořádnépokyny ozraámívedoucívydejny yývěskou.

vlrr.zwÁŠrNÍu.rpnmNÍ
V obdobíškolníhovyrčování,kdy je jiŽ ukoněenavýuka v poslednímročníkuvzdě!áváni, žák
posledníhoroěníkujiŽ školunenavštěvuje,koná pouze maturitnízkouškypodle
harmonogramuzkoušekmaturitrízkouškystanoveném
uŠur ČR a ředitelemškoly.

Prďta t. záÍi:2017

obchodníakademieHovorčovická
130 00 Praha3
U Vinohradskéhohřbitova3
|Č:613 88 017
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PřÍIohač.1

1

Ochrana člověkaza mimořádných událostí
L

1. ročník:

1. Živelnépohromvvčetněnezbytnýchdovedností
(tj, zásadychovanípři povodni,varovnýsignál, evakuační
zavazaď|o)
pro oA: HoZ (1vytlč.hod.)
pro CR: ZPv - Ekologie(1 vyuč.hod.)
2. Poskytováníprvnípomoci při zraněních
(náplňdle přiloŽenélrorozpisu)5 vyučovacích
hodin v 1' ročníku
v obdobísportovněturistickéhokurzu a maturitníchzkoušekna škole
3. lntegrovanýzáchrannýsystém.varovnésignály. evakuaěnízavazadlo
stručnáinformaceviztematický plan TEV

2. ročník

1. Únik nebezpečných
látek do Životnrhoprostředí
včetněnezbytnýchdovedností
ZPv 2. ročnrk(1 vyuč'hod.)
2. Poskytováď prvnípomoci při zraněních
(náplňdle přiloŽeného
rozpisu)5 vyuč'hodinve 2. ročníku
v období
maturitrrích
zkoušekna škole
3. Integrovanýzáchrannýsystém.varovnésignaly.evakuační
zavazadlo
stručnáiďormace viz tematickýplan TEV

3. a 4' roěník

Prvnípomoc při zraněníchza mimořádnýchudálostí
1 vyuč.hodina za 2 měsícev rámci TEV (náplňdle rozpisu)

Zdtoj:MŠMT čj.12050/03-22zedne
4. 3,2003

Zptacovala: Ing' E. Nováková

Přílohač.2

i

Výchova ke zdravému životnímustylu a zdravíč|oíěka
:

'

,. ročník

Sportovněturistický kurz
Listina základníchpráv a svobod - Městská policie hl.m. Prahy
Správnéučení- poradenskýpsycholog
osvěta - dokumentární
filmy (HtV' AIDS, drogy,šikana,kyberšikana)
primárníprevencerizikového chováď
2. ročník
Lyžďský výcvikový kurz
jevy . Městská policie hl.m.Prahy "
Sociálnppatologické
osvěta - dokumpntárnífilmy (Hry, AIDS, drogy, šikana'kyberšikana)
primárníprevencerizikového chovárrí
.

3. ročník
Srďčkový den - charitatiwí akce
Kriminďita mladistvých . Městská policie hl. m. Prahy
osvěta - dokumentarní
filmy (HIV, AIDS, drogy,šikana,kyberšikana)
primámíprevencerizikovéhochovaní

4. ročník
Prátní vědomíve vztahu k tresbrímua přestupkovémuprávu . Městská policie hl. m. Prahy

Spolupráce s PPP pro Prahu 3 dle aktuálnípoťebyv danémroěníku.

Zpracovala:Ing. Š.Lipovská

