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Výňatek toho nejdůležitějšího ze školního řádu  
(s důrazem na časté nežádoucí jevy z průběhu školního roku). 

 

Školní řád SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169 je důležitý a pro všechny 
závazný dokument školy. Jeho plné znění je uvedeno na webových stránkách naší školy. Nadřazeným 
dokumentem ke školnímu řádu je Školský zákon. 

Student má práva a povinnosti. Svědomitě a trvale se učit, osvojovat a získávat všechny infor-
mace (všeobecné i odborné). Má právo se účastnit odborných exkurzí, konzultací s učiteli, půjčovat si 
odbornou literaturu a učebnice k samostudiu. 

K naplňování práv a povinností má vést také vzájemný respekt mezi studenty. Tím také studen-
ti přispívají k dobrému jménu školy. 

Vpuštění jiných osob do budovy školy je student povinen oznámit některému z pedagogů. 

V souvislosti s administrativou ve vzdělávání jsou plnoletí studenti povinni sami hlásit škole 
změny zdravotního stavu, a také změny v osobních údajích.  

Mezi povinnosti studentů patří chovat se ve škole slušně, být slušně oblečen a upraven, slušně 
zdravit. Povinností je též dodržovat pokyny pedagogických pracovníků. 

V budově školy a během výuky musí mít všichni přezůvky a svoje boty nechat ve svých skříň-
kách. 

Student musí být přítomen 5 minut před začátkem výuky. Musí být ve výuce každého předmětu 
přítomen minimálně 75 % v každém pololetí. Nesplnění této docházky může mít za následek neklasifi-
kování předmětu. 

Není dovoleno během výuky používat mobilní telefony. Výjimky uděluje vyučující. 

Plnoletí studenti nesmí kouřit ve škole ani v okolí školy. Během výuky není dovoleno jít si za-
kouřit. Výjimkou jsou 30 minutové a delší přestávky, během kterých jsou však kuřáci povinni opustit po-
zemek školy. 

Šikana je hrubý přestupek proti školnímu řádu. Na jakýkoliv projev šikany může student bezod-
kladně upozornit kteréhokoliv pedagoga či zaměstnance školy, ke kterému má důvěru.  

Nikdo nesmí poškodit majetek školy. Povinností každého je dodržovat pravidla bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci.  

Pozdní příchody jsou za celý školní rok tolerovány pouze dva. Třetí pozdní příchod je už přestu-
pek a tedy porušení školního řádu. Jeho další řešení je uvedeno ve školním řádu. 

 

Omlouvání nepřítomnosti ve škole 
 

Plnoletí studenti Neplnoletí studenti / zákonní zástupci 

  Nepřítomnost ve škole je student povinen ozná-
mit do 24 hod. emailem nebo SMS/telefonicky. 
Musí jít hned první den k lékaři a prokázat své 

  Zákonný zástupce je povinen oznámit nepřítom-
nost ve škole do 24 hod. emailem nebo 
SMS/telefonicky. 
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zdravotní problémy. A do omluvného listu zapíše 
datum a čas, který u lékaře byl. Pro doložení něko-
likadenní absence musí mít student v omluvném 
listu razítko a podpis lékaře. 
  Po návratu do školy je student povinen ihned 
předat třídnímu učiteli písemnou omluvenku. 

  Absenci ve škole do trvání tří dnů mohou 
v omluvném listě omlouvat zákonní zástupci, ab-
senci delší než tři dny musí omluvit lékař. 
  Po návratu do školy je student povinen ihned 
předat třídnímu učiteli písemnou omluvenku. 

  Je nutné, aby studenti vyřizovali lékařská vyšet-
ření a úřední jednání v době mimo rozvrh vyučo-
vání. 

  Je nutné, aby studenti s rodiči vyřizovali lékař-
ská vyšetření a úřední jednání v době mimo roz-
vrh vyučování. 

  Pro uvolnění ze školy je nutno podat písemnou 
žádost v dostatečném předstihu, tedy nejpozději 7 
dnů předem. 

 Na jeden den uvolňuje přímo třídní učitel. 

 Více než jeden den – uvolňuje paní ředitelka. 

  Pro uvolnění ze školy je nutno podat písemnou 
žádost v dostatečném předstihu, tedy nejpozději 
7 dnů předem. 

 Na jeden den uvolňuje přímo třídní učitel. 

 Více než jeden den – uvolňuje paní ředitelka. 

 

Pořádková služba v třídním kolektivu 

V třídní knize je pro každý týden jmenována pořádková služba. Ta se stará každodenně o třídní 
knihu od ukončení první vyučovací hodiny do začátku poslední vyučovací hodiny. Zároveň má služba na 
starost pořádek ve třídě, smazanou tabuli, zavřená okna, stažené rolety, zhasnutá světla. 

Každý student má po skončení vyučování za povinnost uklidit nepořádek v lavici i pod lavicí, od-
nést PET láhve do vhodného koše, své hrnečky uložit do skříňky. 
 

Pravidla pro stravování ve školní jídelně 

Student na konci měsíce dostane stravenky pro následující měsíc. Tyto stravenky je povinen si 
čitelně podepsat na rubové straně lístků. 

Studenti, kteří nejsou přihlášeni ke stravování, se nesmí zdržovat ve školní jídelně. 
Student, který náhle onemocní, má možnost svůj oběd a večeři odhlásit SMS na číslo 736 764 117 nebo 
osobně do 8:00 hod. Snídani už ale v den, kdy student onemocní, odhlásit nelze. 

V případě, že student chce předem stravné odhlásit, musí tak učinit nejpozději jeden den pře-
dem na SMS nebo na email jidelna@vymolova.cz, nebo osobně v kanceláři. Odhlášené stravenky má 
student za povinnost vrátit paní hospodářce. Pokud tak strávník neučiní, bude muset zaplatit plnou 
cenu. 
 

Některá pravidla týkající se stomatologické laboratoře 

Je zakázáno vstoupit a pobývat ve školní stomatologické laboratoři bez vědomí odborného uči-
tele. Studenti jsou povinni mít na sobě pracovní oblečení a vhodnou obuv a při práci v laboratoři nesmí 
mít na rukou prstýnky, náramky a hodinky, ani příliš dlouhé řetízky a náhrdelníky. Při broušení je stu-
dent povinen použít ochranné brýle, ochrannou roušku a odsávání.  

O přestávce musí studenti odejít z laboratoře na chodbu nebo do třídy. Před ukončením výuky 
v laboratoři je každý student povinen uklidit pracovní stůl, odstranit škrabkou zbytky vosků 
a materiálů ze stolu a také na podlaze, zamést a vynést odpadky ze zásuvky.  

Pořádková služba má za povinnost udržovat pořádek a čistotu v místnosti a po skončení výuky 
vynést odpadky z laboratoře do kontejneru. 
 

Školní řád jsou základní pravidla chování ve škole. Dodržujeme je proto, aby vše fungovalo 
v pořádku tak, jak má. Pokud školní řád dodržujeme, vyhýbáme se případným postihům za přestupky.  

mailto:jidelna@vymolova.cz

