
Dodatek č.1/2018 ke směrnici č. 3 Školní řád, platný od 1. 9. 2018, 

účinný od 1. 2. 2019 
 

Vzhledem k vybudování výtahu pro bezbariérový přístup v atriu s výstupem v 1. a 2. 

patře pavilonu je nutno doplnit článek č.4:  

 

 

B. Zdraví a bezpečí 

 

4. V zájmu bezpečnosti jsou žáci povinni se o přestávkách chovat a pohybovat tak, aby neohrozili 

sebe, spolužáky ani materiální vybavení škol, nesmějí otevírat okna dokořán a zavírat je 

tlakem ruky na sklo, dále nesmějí manipulovat s výtahem v pavilonu A. Za bezpečnost o 

přestávkách a volných hodinách zodpovídají předem určené dohledy.  

 

 

Z důvodu zavedení elektronické třídní knihy se upravují pravidla v evidování absence 

z důvodu následného konání doplňkových zkoušek: 

 

Původní znění 

 

D. Omlouvání absence 

 

11. Pro případy, kdy se žák systematicky vyhýbá určitému předmětu nebo hodinám, v nichž se 

ověřují znalosti, si každý vyučující stanoví ve svém předmětu míru omluvené absence, při 

jejímž dosažení již žák nemusí být hodnocen v řádném termínu. Žák pak z daného předmětu 

vykoná doplňkovou zkoušku. 

12. V případě, že absence žáka za jedno pololetí přesáhne 140 hodin (ve 2. pololetí maturitního 

ročníku 90 hodin), bude jeho pololetní klasifikace zapsána až po projednání na pedagogické 

radě, kde bude stanoven počet možných doplňkových zkoušek. 

 

Nové znění 

 

D. Omlouvání absence  

 

11. Pro případy, kdy se žák systematicky vyhýbá určitému předmětu nebo hodinám, v nichž se 

ověřují znalosti, si každá předmětová komise stanoví ve svém předmětu míru omluvené 

absence za jedno pololetí, kterou pak jednotliví vyučující sdělí žákům při 1. vyučovací hodině 

předmětu ve školním roce a následně tuto informaci zašle žákům elektronicky přes aplikaci 

Bakaláři. Při dosažení stanovené míry již žák nemusí být hodnocen v řádném termínu a 

z daného předmětu vykoná doplňkovou zkoušku. Míra absence musí být stanovena odlišně pro 

2. pololetí žáků maturitního ročníku. 

12. V případě, že absence žáka za jedno pololetí přesáhne 140 hodin (ve 2. pololetí maturitního 

ročníku 90 hodin), bude jeho pololetní klasifikace zapsána až po projednání na pedagogické 

radě, kde bude stanoven počet možných doplňkových zkoušek. 

 

 

 

V Praze dne ………………….     Mgr. Zuzana Suchomelová 

               ředitelka školy 


