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Šatní skříňky  
Student, který chce využívat skříňku, si vybere číslo šatní skříňky. Nahlásí vybrané číslo na studijním 
oddělení, kde obdrží 1x klíček. Ztrátu či poničení klíčku / zámku je nutné nahlásit na studijním oddělení. 
Studentovi skříňku odemkne studijní oddělení a zajistí výměnu zámku. Za výměnu zámku je účtováno 
250,- Kč. Skříňky musí být vyklizeny na konci školního roku.  
 

Učebnice  
Každý pátek si musí každý student vyklidit svou lavici. Učebnice jsou majetkem studenta, škola nenese 
odpovědnost za jejich ztrátu, pokud se neztratí ze zamčené a nahlášené šatní skříňky. Učebnice si musí 
student pravidelně nosit na vyučování a musí být podepsané. Nenošení učebnic je klasifikováno a 
zadáváno na EduPage. Pokud student přistoupí během školního roku, je povinen si koupit všechny 
předepsané učebnice.  
 

Používání notebooku a sešitů 
Pokud student používá k zapisování poznámek během vyučování notebook, musí přinést do školy 
notebook nabitý, mít vytvořenou složku k danému předmětu a vést si pravidelně zápisky. Při kontrole 
sešitů dá učiteli k nahlédnutí. Pokud bude student přistižen při vyučování, že notebook nevyužívá k výuce, 
má učitel právo zakázat do konce školního roku používání notebooku pro daného studenta. Jak notebook, 
tak sešit má každý student podepsaný a má povinnost mít na každou hodinu. Nenošení sešitu/nb je 
klasifikováno a zadáváno do EduPage.  
 

Lavice  
Na začátku školního roku si studenti vyberou ve třídě své stálé místo, třídní učitel/ka vytvoří zasedací 
pořádek. Za svou lavici student odpovídá, lavice nesmí být popsané, polepené obrázky ani nijak jinak 
poškozené, jinak student hradí náhradu.  
 

Mobily 
Všichni studenti na začátku každé vyučovací hodiny okamžitě po zazvonění položí své mobily s vypnutým 
zvoněním do své tašky.  
Pokud učitel zjistí, že student mobil používá nepovoleně při vyučování, učitel má právo nařídit pak celé 
třídě, aby pravidelně každou následující hodinu odevzdávala mobily na katedru učitele.  
 

Pozdní příchody  
Pokud student přijde pozdě na vyučování více než 15 minut po zvonění, nevstupuje již do třídy a zahájí 
vyučování na další hodině.  
 

Kouření  
Kouřit ve školních prostorách a v okolí školy je zakázáno.  
V případě, že bude student přistižen, že kouří, bude uveden na veřejném seznamu kuřáků. Studenti 
uvedení na seznamu kuřáků, se nemohou účastnit zahraničních stáží. Tito studenti budou v případě 
nutnosti uklízet nedopalky cigaret v místech, kde kouří.  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Vstup a opouštění budovy  
Studenti mají povinnost používat při vstupu do budovy školy ISIC karty, popř. čipy.  
Během přestávek smí studenti, kteří mají podepsaný souhlas rodičů, opustit školní budovu, musí se ale 
vrátit před začátkem další vyučovací hodiny, odchody z rodinných a zdravotních důvodů musí ohlásit 
třídnímu učiteli či zástupci třídního učitele, a to odevzdáním písemné žádosti od rodičů nebo se rodič 
telefonicky spojí s třídním učitelem.  

 
Tato pravidla jsou součástí školního řádu.  
 

 
 

Schválila dne 1. 9. 2022 ředitelka školy Mgr. Kateřina Tvrdík Exnerová 
 

 

 


