Školní řád Střední průmyslové školy a Středního
odborného učiliště Uničov je určen pro vnitřní potřebu a
je závazný pro všechny žáky.
Pravidla vzájemných vztahů žáků, zákonných zástupců a
školy
Všichni žáci Střední průmyslové školy a Středního
odborného učiliště Uničov (dále jen SPŠ a SOU) jsou
povinni plnit školní řád, se kterým jsou seznámeni třídními
učiteli.
I.
Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
1. Žák je povinen na začátku školního roku oznámit
třídnímu učiteli SPŠ a SOU adresu svého bydliště a rovněž
svých zákonných zástupců, rodné číslo a číslo občanského
průkazu. Každou změnu těchto údajů neprodleně oznamuje.
2. Dochází do SPŠ a SOU pravidelně a včas podle
stanoveného rozvrhu hodin nebo pokynů pedagogických
pracovníků. Ke vstupu používá vstupní kartu.
3. Žák je povinen po celou dobu studia:
- řádně se vzdělávat a osvojovat si znalosti a dovednosti
stanovené pedagogickými dokumenty, ochotně a svědomitě
pracovat a plnit pracovní úkoly uložené vyučujícími,
získávat vědomosti, dovednosti a návyky a co nejlépe se
připravovat na své budoucí povolání;
- chovat se slušně, přátelsky a ohleduplně ke spolužákům,
být jim dobrým příkladem v chování, v kultuře vyjadřování
a být si vědom následků z narušování občanského soužití;
- neohrožovat zdraví a bezpečnost vlastní i svých
spolužáků, dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a protipožární opatření;
- chovat se slušně k zaměstnancům školy;
- přicházet do SPŠ a SOU slušně a přiměřeně oblečen
v souladu s předpisy BOZP a dalšími požadavky ředitele. Ve
vyhrazených prostorách se přezouvat;
- dodržovat vyučovací jednotku, při začátku vyučování
musí žák být na svém místě v učebně i v laboratoři připraven
k vyučování. Během vyučovací doby nesmí místo opustit
bez souhlasu vyučujícího;
- přinášet do vyučování učebnice a školní potřeby podle
rozvrhu hodin a pokynů vyučujícího;
- šetřit zařízení a ostatní majetek SPŠ a SOU, chránit jej
před poškozením a hospodárně zacházet se zapůjčenými
učebnicemi a učebními pomůckami (žák, popřípadě jeho
zákonný zástupce, je povinen nahradit škodu způsobenou
zejména svévolným poškozením inventáře a zařízení SPŠ a
SOU;
- vystupovat ukázněně při všech akcích pořádaných SPŠ
a SOU a řídit se pokyny pedagogického dozoru.
4. Omlouvání nepřítomnosti:
a) nemůže-li se žák zúčastnit vyučování nebo činností
pořádaných SPŠ a SOU z důvodů předem známých, předloží
třídními učiteli žádost o uvolnění. O uvolnění nezletilého
žáka žádá jeho zákonný zástupce.
O uvolnění delším než 1 den rozhoduje ředitel SPŠ a SOU.

ŠKOLNÍ ŘÁD
Potřebuje-li žák na základě písemného požadavku rodičů
z vážných důvodů uvolnění z vyučování během dne, dovolí se:
- vyučujícího, pokud jde pouze o vyučovací hodinu,
- třídního učitele, potřebuje-li se uvolnit z více než jedné
vyučovací hodiny, a toto uvolnění oznámí vyučujícímu z první
uvolněné hodiny.
b) v případě reprezentace SPŠ a SOU (sportovní, kulturní,
společenská) uvolňuje žáky ředitel SPŠ a SOU.
c) nemůže-li se žák zúčastnit z nepředvídaných důvodů
vyučování, je povinen do tří dnů oznámit třídnímu učiteli důvod
nepřítomnosti. Za nezletilého žáka to oznámí zákonný zástupce. Po
skončení absence je žák povinen neprodleně předložit třídnímu
učiteli omluvenku s důvodem nepřítomnosti. Nepřítomnost žáka lze
omluvit jen při závažných důvodech.
d) nepřítomnost žáka pro nemoc nejvýše do 2 dnů lze omluvit
potvrzením zákonného zástupce. Opakuje-li se krátkodobá
nepřítomnost častěji, může ředitel vyžadovat lékařské potvrzení.
Trvá-li nepřítomnost déle než 2 dny, je nutno předložit potvrzení
ošetřujícího lékaře na omluvném listu.
e) pokud je žák nepřítomen více než 25 % hodin výuky předmětu,
může vyučující požadovat komisionální přezkoušení. Je-li žák
nepřítomen více než 30 % hodin výuky předmětu, může ředitel SPŠ
a SOU nařídit komisionální přezkoušení žáka nebo rozhodne o
dalším postupu.
f) onemocní-li žák nebo se dostane do styku s infekční chorobou,
oznámí to žák, u nezletilého jeho zákonný zástupce, neprodleně
řediteli SPŠ a SOU. Takový žák se může zúčastnit vyučování jen po
rozhodnutí příslušného ošetřujícího lékaře.
5. Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni
informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, případně jiných
zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
6. Žák je povinen mimo SPŠ a SOU:
- dbát zásad občanského soužití a společenského chování při
všech příležitostech, nepoškozovat svým chováním na veřejnosti
dobré jméno SPŠ a SOU.
II.
Žákům je zakázáno:
- kouřit v prostorách školy a jejich blízkém okolí a na všech
akcích pořádaných SPŠ a SOU. Všem osobám je v prostorách školy
i při vstupu do školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole
s nimi manipulovat. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá
návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven
lékařem.
- donášet, požívat, přechovávat a distribuovat alkoholické nápoje,
drogy a jiné látky poškozující zdraví, v prostorách SPŠ a SOU při
všech činnostech organizovaných SPŠ a SOU i mimo školu.
Porušení tohoto ustanovení je klasifikováno jako zvlášť hrubý
přestupek. V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o
omamnou a psychotropní látku, v prostorách školy nebo v případě
přechovávání takové látky žákem, bude toto chování sankcionováno.
Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno
rovněž za nebezpečné a protiprávní jednání.
- nosit do SPŠ a SOU bez závažných důvodů větší peněžní
částky, cennější předměty nebo předměty, které by rozptylovaly
pozornost žáků nebo byly nebezpečné pro život a zdraví (např.
zbraně, výbušniny, chemikálie apod.);

-vyrušovat při vyučování a zabývat se činnostmi, které nejsou
předmětem vyučování;
hrát (hazardní) hry o peníze a jiný majetek;
- opouštět svévolně budovu školy během vyučování
s výjimkou obědu žáků odloučeného pracoviště. O přestávkách
se žáci zdržují v povolených prostorách SPŠ a SOU;
- duševně nebo fyzicky terorizovat a šikanovat ostatní
spolužáky a vyžadovat na nich pod pohrůžkou různě služby,
předměty, popřípadě peníze;
- chování, jehož záměrem je ohrozit, omezit, ponížit, ublížit,
zastrašit, pomluvit, urazit, vydírat spolužáky a zaměstnance a
které vykazuje známky rasismu a xenofobie;
- používat informační komunikační technologie v prostorách
školy, při všech školních akcích a aktivitách za účelem natáčení a
pořizování záznamů ostatních žáků nebo zaměstnanců školy k
znevažování jejich důstojnosti, v době vyučování je výslovně
zakázána jakákoliv manipulace s mobilním telefonem, telefon
musí být vypnutý.
Na nedodržení těchto zákazů bude pohlíženo jako na zvlášť
hrubé porušení školního řádu.
III.
Práva žáků a zákonných zástupců
Žák má právo:
1. V případě, že se cítí být jakýmkoliv způsobem poškozován
ze strany spolužáků, pedagogických a ostatních pracovníků SPŠ
a SOU, a je-li tato skutečnost prokazatelná, má nárok na
vyšetření záležitosti a následná opatření vedoucí k nápravě
situace.
2. Předkládat návrhy ke zkvalitnění činnosti SPŠ a SOU.
3. Plně využívat materiální vybavení SPŠ a SOU pro své další
vzdělávání a výchovu.
4. Navštěvovat doučování a konzultace u pedagogických
pracovníků.
5. Zúčastňovat se mimoškolních činností a akcí pořádaných
SPŠ a SOU.
Žák a zákonný zástupce nezletilého žáka má právo na informace
o průběhu vzdělávání, které získá u vyučujících nebo v agendě
školy. Zákonný zástupce nezletilého žáka má právo na informace
o chování svého dítěte a dalších skutečnostech spojených se
vzděláváním.
IV.
Hodnocení a klasifikace žáků, kázeňská opatření
probíhají dle přílohy číslo 9.4 - Hodnocení a klasifikace žáků –
organizační systém školy.
V.
Další pokyny
1. Se všemi záležitostmi se žáci obracejí na příslušného
pedagogického pracovníka, dále na třídního učitele, popřípadě na
ředitele SPŠ a SOU nebo jeho zástupce.
2. Záležitosti v kanceláři si žáci obstarávají v době stanovené
ředitelem SPŠ a SOU (od 8 00 do 11 00 hod.).
3. Není dovoleno vyvolávat žáky během vyučování ze třídy.
Výjimku povoluje ředitel SPŠ a SOU.
4. Další podrobnosti o chování žáků a zajištění jejich
bezpečnosti jsou upřesněny v provozním řádu školy – příloha
číslo 8.6, vnitřních řádech jednotlivých pracovišť školy a v řádu
domova mládeže. Všechny přílohy uvedené ve školním řádu jsou
k nahlédnutí na www.unicprum.cz nebo na vyžádání v tištěné
formě ve škole.
Řád byl schválen v Radě školy dne 12. 10. 2016, pedagogickou
radou 15. 11. 2016 a nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017

