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Změny ve školním řádu jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást
tohoto předpisu.
Přílohou tohoto Školního řádu jsou Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
Školní řád má tyto základní obsahové části:
I. Úvod
II. Provoz a vnitřní režim školy
III. Práva a povinnosti žáků
IV. Docházka žáků do školy
IV. Chování žáků
VI. Výchovná opatření
VII. Závěrečná ustanovení
VIII. Zrušovací ustanovení
Čl. I. Úvod
Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 (dále jen škola) je podle zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŠZ), jedním z typů střední školy. Připravuje žáky pro
budoucí výkon povolání na základě platných učebních dokumentů schválených pro obory typu E.
Odborný výcvik je zajišťován školou. Školní řád je vydáván pro dosažení cílů výchovně-vzdělávací
činnosti školy. Základní povinností každého žáka je, aby se řídil všemi ustanoveními tohoto řádu a
výše uvedeného zákona a také souvisejícími zákony, vyhláškami a nařízeními.
Čl. II. Provoz a vnitřní režim školy
Odst. 1
Začátek a konec vyučování
Ředitel školy stanoví pro příslušný školní rok rozvrhem hodin začátek a konec vyučování.
Vyučování začíná nejdříve v 7:00 hod., konec vyučování je nejpozději ve 14:55 hod.
Reálné začátky a konce výuky pro jednotlivé dny jsou určeny platným rozvrhem hodin pro daný
školní rok v závislosti na kombinaci odborného výcviku a teoretické výuky. V případě konání
odborného výcviku na externím pracovišti lze začátek a konec vyučování upravit v souladu
s potřebami pracoviště a požadavky zákoníku práce.
Odst. 2
Vyučovací hodina
Jedna vyučovací hodina trvá:
a) teoretická výuka - 45 min.
b) praktická výuka - 60 min.
Odst. 3
Přestávky
a) teoretická výuka -10 min. po každé vyučovací hodině, 30 min. po 2. vyučovací hodině, 50 min.
polední přestávka
b) praktická výuka – 15 - 30 min. na svačinu, 20 - 30 min. na oběd dle kombinace praktické a
teoretické výuky v rozvrhu pro daný školní rok
Odst. 4
Budova školy
Pro dojíždějící žáky je otevřena od pondělí do čtvrtka od 6:30 hod. do 15:00 hod., v pátek od
6:30 hod. do 13:00 hod. Během této doby je vstup do školy střežen provozním pracovníkem na
vrátnici.
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Čl. III. Práva a povinnosti žáků
Odst. 1
Žáci mají právo:
a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,
b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, v případě zletilých žáků též jejich
rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost,
c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí,
d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a
jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se
stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,
e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání,
přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni
vývoje,
f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení
v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona,
Uvedená práva s výjimkou písmene a) a d) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.
Odst. 2
Žáci mají tyto povinnosti:
a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,
b) dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti včetně
hygienických předpisů, s nimiž byli seznámeni,
c) plnit pokyny pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,
d) ke slavnostním příležitostem pořádaných školou (skládání ústní závěrečné zkoušky,
předávání výučních listů, školní ples) se společensky oblékat.
Zletilí žáci jsou dále povinni:
e) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, přiznaných
podpůrných opatřeních nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na
průběh vzdělávání,
f) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými
školním řádem,
g) oznamovat škole údaje sloužící jako podklad pro povinnou dokumentaci (§ 28 odst. 2 a 3
školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo
bezpečnost žáka a změny v těchto údajích,
h) účastnit se vyučování pouze v takovém zdravotním stavu, aby neohrožovali zdraví ostatních
žáků.
Zákonní zástupci žáků jsou povinni:
i) zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
j) na vyzvání ředitele školy se osobně účastnit projednání závažných otázek týkajících se
vzdělávání žáka,
k) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží žáka, přiznaných
podpůrných opatřeních nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na
průběh vzdělávání,
l) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými
školním řádem,
m) oznamovat škole údaje sloužící jako podklad pro povinnou dokumentaci (§ 28 odst. 2 a 3
školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo
bezpečnost žáka a změny v těchto údajích,
n) zajistit, aby se žáci účastnili vyučování pouze v takovém zdravotním stavu, aby neohrožovali
zdraví ostatních žáků.
Čl. IV. Docházka žáků do školy
a) Žák má právo a rovněž povinnost pravidelně (§ 22, odst. 1, písm. a) Školského zákona) a
včas chodit do školy a dle stanoveného rozvrhu se účastnit teoretického vyučování či
odborného výcviku, začátek a konec vyučování je stanoven rozvrhem hodin.
b) Do školy dochází žák tak, aby byl připraven nejméně 5 minut před první hodinou, to platí i
pro následné vyučovací hodiny.
c) Jestliže žák není z jakýchkoliv důvodů řádně připraven na výuku, omluví se učiteli před
zahájením vyučování.
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d) Žáci smějí opouštět areál školy v průběhu vyučování pouze se souhlasem vyučujícího a
třídního učitele, který zároveň žákovi vystaví propustku. Bez tohoto dokladu neumožní
vrátný žákovi areál školy opustit. V případě nepřítomnosti třídního učitele vystaví žákovi
propustku administrativní pracovník studijního oddělení a o této skutečnosti neprodleně po
návratu informuje třídního učitele žáka.
e) V průběhu odborného výcviku se mohou vzdálit ze svého pracoviště pouze se souhlasem
učitele odborného výcviku či po dohodě s třídním učitelem.
f) Prostor u náhonu, který není areálem školy, mohou žáci navštěvovat pouze ve vymezeném
čase, tj. v době polední přestávky. V tomto případě škola za bezpečnost žáků nezodpovídá.
g) Nemůže-li se žák zúčastnit výuky, a to za okolností, které jsou mu předem známy, a tato
absence nepřesáhne 1 vyučovací den, požádá žák (zákonný zástupce nezletilého žáka) o
uvolnění třídního učitele, žáci ubytovaní na internátě se omluví i u svého vychovatele,
h) Jestliže plánovaná absence žáka přesáhne 1 vyučovací den, o uvolnění žáka rozhodne
ředitel školy na základě písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce
nezletilého žáka.
i) Nemůže-li se žák z nepředvídaného důvodu zúčastnit výuky, je povinen on sám nebo jeho
zákonný zástupce ihned nahlásit důvod nepřítomnosti třídnímu učiteli či v kanceláři školy na
tel: 469 674 141, nejpozději však do 3 kalendářních dnů,
j) Žák je následně povinen po návratu zpět do školy písemně doložit důvod své nepřítomnosti,
a to nejpozději do 5 pracovních dnů, pokud tak v této lhůtě neučiní, bude tato absence
považována za neomluvenou.
k) Nepřítomnost žáka ve výuce omlouvá zákonný zástupce nezletilého žáka, nebo zletilý žák.
Absenci dokládá potrzením od lékaře, příp. úřadu apod. Zákonný zástupce nezletilého žáka,
příp. rodič zletilého žáka, který vůči žákovi plní vyživovací povinnost, může takovému žákovi
omluvit pouze 2 dny za pololetí z rodinných nebo osobních důvodů. Obdobně bude při
dokládání absence postupováno v případě zletilého žáka, vůči němuž rodič neplní
vyživovací povinnost.
l) Omluveny mohou být maximálně 3 pozdní příchody do vyučování v průběhu jednoho pololetí
školního roku (zaspání, problémy s dopravou), tuto absenci žákovi prokazatelně omluví
zákonný zástupce, zletilý žák se může omlouvat sám.
m) Žák, který se v době vyučování cítí být nemocen, navštíví lékaře se souhlasem třídního
učitele a v případě nezletilého žáka i jeho zákonného zástupce. Třídní učitel zapíše
nepřítomnost žáka do třídní knihy a vybaví žáka propustkou, kterou žák odevzdá neprodleně
po příchodu do školy, společně s písemnou omluvou vzniklé absence.
n) Žáci si přednostně domlouvají termíny návštěv u lékaře a na úřadech v době mimo
vyučování.
o) Zamešká-li žák z jakýchkoli důvodů více než 25 % hodin v některém z vyučovacích
předmětů během pololetí školního roku, nemusí být klasifikován a následně vykoná zkoušky
v náhradním termínu. Výjimku schvaluje ředitel školy. Podkladem bude především
dostatečná klasifikace-minimálně 5 hodnocení znalostí či dovedností v rámci daného
pololetí.
p) Jestliže se žák neúčastní nejméně po dobu 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast
není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce
nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že
jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který od doručení výzvy do 10
dnů do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělání
zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy.
q) Za neomluvenou absenci je považováno také falšování omluvené absence žáka.
r) Absence, vzniklá v souvislosti s nezpůsobilostí žáka k výuce z důvodu opilosti, nebo
ovlivnění návykovými látkami, je rovněž považována za neomluvenou. Za neomluvenou je
též považována absence v případě, že přestože je žák fyzicky přítomen ve škole, úmyslně
se však neúčastní výuky dané rozvrhem.
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Čl. V. Chování žáků
Odst. 1
Obecná ustanovení
a) Žáci při setkání zdraví jako první všechny pracovníky školy, v prostorách školy a areálu pak
všechny dospělé osoby.
b) Ve všech závažných věcech se žáci nejdříve obracejí na svého třídního učitele, který
rozhodne o dalším postupu a opatření.
c) Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování, jsou žáci povinni ihned hlásit
vyučujícímu nebo svému třídnímu učiteli.
d) Do školní jídelny v budově školy odcházejí žáci ukázněně, za doprovodu vyučujícího, u
výdejního okénka stojí v zástupu, nestrkají se, nepředbíhají a nehlučí, dbají pokynů dozoru, v
jídelně pak dodržují zásady společného stravování
e) Žákům je povoleno vnášet nápoje do 1. patra pouze v uzavíratelných lahvích, obaly od
nápojů (řádně sešlápnuté) a ostatní odpadky žáci odhazují do přímo určených odpadkových
košů.
f)
Do ředitelny, sborovny, kanceláře a kabinetů vstupují žáci jen po vyzvání.
g) Finanční hotovost, cenné a drahé věci si má žák možnost uložit u svého třídního učitele.
V případě, že žák této možnosti nevyužije, nevzniká žákovi při odcizení či ztrátě této věci
nárok na odškodnění
h) Žákům je zakázáno snižovat důstojnost jiných žáků. Spolužáci se k sobě chovají přátelsky a
ve svém okolí netolerují žádný projev šikanování a upozorní na každý tento projev svého
učitele.
i)
Ke všem dospělým osobám v prostorách školy a v areálu školy se žáci chovají zdvořile.
Nevhodné, hrubé, vulgární či agresivní chování k dospělému v areálu školy bude vždy
považováno za závažné hrubé porušení školního řádu.
j)
Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy
nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností
stanovených § 31 zákona ŠZ, ve znění pozdějších předpisů, a tímto školním řádem.
k) Dopustí-li se žák zvláště závažného zaviněného porušení povinností dle písm. j), oznámí
ředitel školy tuto skutečnost orgánu sociálně – právní ochraně dětí, jde-li o nezletilého, a
státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.
l)
Žákům je zakázáno kouřit, a to včetně elektronických cigaret, v prostorách a areálu školy a
také při všech činnostech organizovaných školou,
m) Rovněž je zakázáno přinášet do školy nebo na činnosti organizované školou alkoholické
nápoje, drogy, zdraví škodlivé látky, požívat je a rozšiřovat je mezi žáky, není dovoleno
přinášet věci nebezpečné životu a zdraví. V případě podezření na požití návykových látek a
alkoholu může být žák podroben testu na přítomnost takovéto látky. V případě, že žák tento
test odmítne, bude na něj pohlíženo, jakoby návykovou látku požil.
n) Žákům školy je zakázáno šířit a propagovat rasistické ideje a učení, šířit myšlenky a
propagovat činnost nepovolených náboženských sekt, a to i způsobem oblékání a vnějším
vzhledem.
o) Je zakázáno přinášet nebo přivádět do školy a na všechny akce pořádané a organizované
školou zvířata (výjimky pouze se souhlasem vedení školy).
Odst. 2
Výuka
a) Žák nesmí v průběhu vyučování vyrušovat, měl by se vždy o slovo přihlásit a vyčkat
následného pokynu vyučujícího.
b) Žáci jsou v rámci teoretické výuky povinni používat ve všech třídách, na chodbách a ve
školní jídelně čistou nepracovní obuv, příp. návleky
c) Bez přímého pedagogického dozoru žáci nesmí otvírat okna, není dovoleno vyklánět se z
oken, vylézat z nich, vyhazovat z nich jakékoliv předměty, volat z nich či jinak budit a
upoutávat pozornost okolí.
d) V průběhu přestávek žáci bezdůvodně neopouštějí budovu školy, kde probíhá výuka.
Učebny se po skončení každé vyučovací hodiny zamykají, žáci proto tráví přestávku na
chodbách, kde se chovají ukázněně.
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e)

f)

g)

h)

i)

Bezprostředně po začátku vyučovací hodiny v teoretické výuce si všichni žáci připraví věci
k výuce a sedí na svých místech. Po skončení teoretické výuky dají žáci do pořádku svá
místa.
Na začátek vyučování odborného výcviku jsou všichni žáci řádně připraveni v pracovním a
ochranném oblečení a obuvi a v rámci výuky odborného výcviku dbají pokynů vyučujícího a
dodržují zásady BOZP a hygieny na pracovišti.
Na hodiny tělesné výchovy se žáci převlékají do cvičebního úboru a sportovní obuvi. Do
prostorů tělocvičny vstupují žáci pouze za přítomnosti učitele, v čisté domácí či sportovní
obuvi.
Pro zajištění a kontrolu dodržování pořádku a čistoty ve třídě, donášení pomůcek a plnění
některých dalších pokynů třídního učitele a ostatních vyučujících je stanovena služba z řad
žáků. Pořadí žáků a dobu trvání služby stanovuje třídní učitel, přičemž střídání je zpravidla
týdenní.
V případě, že se žák chová při vyučování způsobem, který znemožňuje nebo narušuje
vzdělávání ostatních žáků, škola může přistoupit k opatření, které takovémuto chování
zamezí. Takovému žákovi i nadále umožní přístup ke vzdělávání a bude nad ním zajištěn
dohled podle § 29 školského zákona, popř. „Metodického pokynu MŠMT k zajištění
bezpečnosti a ochrany dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“, čj. 37 014/2005-25. Učitel tedy může
nevhodně se chovajícího žáka vyloučit z vyučovací hodiny do doby, než se žák ukázní s tím,
že bude pod dohledem a bude se dále vzdělávat (např. pod vedením jiného pedagoga nebo
na základě zadané samostatné práce pod dohledem jiného zaměstnance školy, který bude
zletilý a bude se školou v pracovně-právním vztahu). Toto opatření je časově omezeno
dobou, po kterou je žák nezpůsobilým vzdělávat se v kolektivu. Pokud škola k tomuto
opatření přistoupí, vyrozumí o něm zákonné zástupce žáka a vyzve je k projednání situace
ve škole.

Odst. 3
Mobilní telefony, přehrávače a další technická a multimediální zařízení
a) Žák má v průběhu vyučování vypnutý mobilní telefon, dále nesmí v průběhu vyučování
používat video nebo hudební přehrávače a další obdobná zařízení. V opačném případě
může učitel žákovi nařídit, aby mobilní telefon (multimediální zařízení) v průběhu vyučování
odložil na určené místo. Po skončení vyučovací hodiny mu bude mobilní telefon
(multimediální zařízení) vrácen.
b) Žák nesmí v průběhu vyučování mobilní telefon (multimediální zařízení) ve třídě, resp. na
pracovišti odborného výcviku nabíjet.
c) Používání mobilního telefonu je přísně zakázáno v době, kdy by mohlo jakkoli narušovat
činnost učitele a ostatních žáků, a také bezpečnost a hygienu práce, tzn. zejména při výuce
tělesné výchovy a odborného výcviku. V rámci výuky tělesné výchovy a odborného výcviku
je žák povinen mobilní telefon uložit na pokyn učitele na předem stanovené zabezpečené
místo.
d) Je zakázáno pořizovat bez předchozího svolení jakýkoliv obrazový a zvukový záznam
učitelů či spolužáků ve výuce a ani o přestávkách.
e) Prostředky mobilní komunikace mohou žáci ve škole používat bez omezení pouze o
přestávkách a volných hodinách. V době, kdy má žák svůj telefon v přímém opatrování,
nenese škola odpovědnost za jeho ztrátu, poškození či odcizení a žák (resp. jeho
zákonný zástupce) nemá nárok na náhradu škody. Ztrátu či zcizení mobilního telefonu
ohlásí poškozený Policii České republiky, v čemž mu škola v případě potřeby může být
nápomocna. Všichni žáci jsou ale povinni si počínat tak, aby ke škodám pokud možno
nedocházelo.
f) Žákům je zakázáno bez přímého pokynu vyučujícího jakkoli manipulovat s technickým
vybavením školy (multimediálním vybavením učeben, stroji a zařízeními na dílnách
odborného výcviku, sportovišť, hasicími přístroji, elektrickými zařízeními, jističi, ovladači a
regulátory topení, routery apod.).
g) Žák při vyučování v učebnách vybavených počítači nebo během individuální přípravy
v těchto učebnách v době po vyučování používá jen takové programy, produkty a takové
nosiče informací, o kterých je příslušný vyučující nebo dozírající pracovník informován a
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jejichž používání výslovně předem povolil. Každé nedodržení této zásady bude postihováno
jako závažné porušení školního řádu.

Odst. 4
Podmínky pro zacházení s majetkem školy
a) Žáci mají právo využívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou, přitom
jsou povinni řídit se pokyny učitelů a jiných oprávněných osob.
b) Žáci jsou povinni chránit majetek školy, majetek svůj a majetek svých spolužáků před
poškozením a hospodárně zacházet se zapůjčenými učebními pomůckami. Jakékoli
poškození školního majetku je žák povinen bezodkladně nahlásit vyučujícímu. Zapůjčené
učební pomůcky je žák povinen na konci školního roku, resp. při ukončení studia, vrátit
třídnímu učiteli a učiteli odborného výcviku.
c) V případě poškození nebo zničení majetku školy, nebo majetku, který má škola pronajatý od
jiného majitele, je zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka povinen podle zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, škodu uhradit.
d) Na začátku školního roku je žákovi přidělena šatní skříňka. Povinností žáka je mít tuto
skříňku zamčenou. Vyprázdněnou a nepoškozenou skříňku předává žák na konci školního
roku třídnímu učiteli.
Čl. VI. Výchovná opatření
Odst. 1
Pochvaly
Za vzorné chování a plnění povinností, za výborný prospěch nebo za mimořádný čin je možné
žákovi udělit:
a) pochvalu třídního učitele nebo učitele odborného výcviku
b) pochvalu ředitele školy
Odst. 2
Napomenutí, důtky
Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti provinění uložit žákovi:
a) napomenutí třídního učitele nebo učitele odborného výcviku,
b) důtku třídního učitele nebo učitele odborného výcviku,
c) důtku ředitele školy
Odst. 3
Podmíněné vyloučení ze školy, vyloučení ze školy
a) Ředitel školy může v případě závažného a zvláště závažného zaviněného porušení
povinností stanovených ŠZ a školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o
vyloučení žáka ze školy.
b) V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na
dobu 1 roku. Dopustí-li se žák ve zkušební lhůtě dalšího zaviněného porušení povinností
stanovených školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.
c) V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených ust. § 31 ŠZ, ve
znění pozdějších předpisů, a tímto školním řádem, rozhodne ředitel školy vždy o vyloučení
žáka ze školy.
d) Správní řízení o podmíněném vyloučení a vyloučení žáka ze školy zahajuje ředitel školy,
podkladem může být doporučení výchovné komise.,
e) Příklady závažných zaviněných porušení povinností dle ŠZ a školního řádu:
 neplnění pokynů pracovníků školy,
 přestupky proti BOZP a PO,
 úmyslné poškození majetku,
 svévolné opuštění výuky nebo pracoviště,
 zneužití alkoholu a jiných návykových látek,
 slovní nebo fyzické napadení pracovníka školy či spolužáka,
 nevhodné, hrubé, vulgární či agresivní chování k dospělému v prostorách či areálu školy
 šikana,
 neomluvené hodiny,
 trestné činy a přestupky spáchané na půdě školy,
 opakovaná méně závažná porušení povinností.
f) Příklady zvláště závažných zaviněných porušení povinností dle ŠZ a školního řádu:
 opakované slovní útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům,
 úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům.
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Odst. 4
Ostatní
a) Výchovná opatření jsou písemně sdělována zletilým žákům a rodičům, kteří vůči zletilým
žákům plní vyživovací povinnost, příp. zákonným zástupcům nezletilých žáků, a je o nich
veden písemný záznam v pedagogické dokumentaci.
b) V případě porušení zákazu kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek a jejich
donášení do objektu školského zařízení bude postupováno v souladu s Krizovým plánem
školy, který je součástí Minimálního preventivního programu.
Čl. VII. Závěrečná ustanovení
Všichni žáci školy jsou povinni se seznámit s tímto řádem a řídit se jím. Školní řád je vyvěšen na
úřední desce školy, v každé učebně a je dostupný také na webových stránkách školy. Žáci ubytovaní
na domově mládeže se navíc řídí řády tohoto zařízení. Pravidla chování žáků na akcích
organizovaných školou se řídí tímto školním řádem. Pokud je nutné z bezpečnostních a dalších
důvodů pro takovou akci pravidla chování žáků blíže specifikovat, organizátor akce zpracuje
podrobná pravidla chování žáků na akci a seznámí s ním zákonné zástupce žáků. Tento dokument
před zahájením akce schvaluje ředitel školy.
Čl. VIII. Zrušovací ustanovení
Tímto se zrušuje Školní řád Odborného učiliště, Chroustovice, Zámek 1, OUChr-ŘS-75/17 ze dne 2.
2. 2017.

………………………………………………………………………
Ing. Bc. Jaroslav Bálek,
ředitel Odborného učiliště Chroustovice

……………………………………………………………………….
Mgr. Jana Jánová,
předsedkyně Školské rady Odborného učiliště Chroustovice

Školská rada schválila dne: 14. 6. 2018
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