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INFORMAČNÍ MATERIÁL PRO ŠKOLU, ŽÁKY, STUDENTY, 

ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE 

 

Žák/student: ...............……………………..…… Třída: …….……… Praha dne: ………………… 

 

Jako zákonný zástupce žáka bude pro školu vystupovat: 

jméno a příjmení …………….…………………….…, vztah k žákovi: otec – matka – ……………. 

kontakt na zákonného zástupce:  tel/e-mail ……………………………………………………... 

datová schránka:   nemám – mám: …………………………..………………….. 

Druhý rodič: jméno, příjmení, kontakt ………………………………………………………………. 

  

1. Souhlas rodičů nezletilého žáka – souhlas zletilého žáka/studenta  

s poskytnutím informací od ošetřujícího lékaře 

 

Ošetřující lékař, který potvrdí důvod absence žáka ve vzdělávání do omluvného listu nebo jiným 

způsobem, poskytne třídnímu učiteli žáka/studenta, příp. ředitelce školy na dotaz tyto informace: 

- zda žák je či není klientem – pacientem uvedeného lékaře 

- datum a čas ošetření žáka v ordinaci, případně dny nemoci – pro ověření absence žáka 

 

Informace jiného charakteru škola od lékaře nevyžaduje. 

 

SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM  S POSKYTNUTÍM VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ 

ŠKOLE OD OŠETŘUJÍCÍCH LÉKAŘŮ. 

 

Souhlas je platný po celou dobu studia žáka na škole do ukončení vzdělávání. Lze ho kdykoli písemně 

odvolat (odvolání souhlasu s podpisem žáka i zákonného zástupce doručte ředitelce školy). 

 

 

 ………………………………………………                …………………………………. 

 podpis zákonného zástupce nezletilého žáka  podpis žáka/studenta 

 

 

 

2. Souhlas rodičů s poskytováním poradenských služeb, výchovnou a vzdělávací péčí o žáka ve 

smyslu vyhlášky MŠMT č. 72/2005 Sb.* 

 

Souhlas zletilého žáka/studenta s poskytováním poradenských služeb, výchovnou a vzdělávací 

péčí o žáka/studenta ve smyslu vyhlášky MŠMT č. 72/2005 Sb.* 

 

Činnost výchovného poradce, školního metodika prevence, speciálního pedagoga i všech učitelů úzce 

souvisí se vzdělávacím procesem žáků/studentů, v souvislosti s ním poskytují poradenské služby 

žákům/studentům a jejich zákonným zástupcům. 

 

Poradenská činnost je kontinuální v případě dlouhodobých obtíží nebo se uplatňuje ve vzniklých 

každodenních náročných situacích. U výchovného poradce a učitelů se jedná především o otázky 
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prospěchu, chování a docházky žáků/studentů. Výchovný poradce se zabývá také dalším 

vzděláváním žáků/studentů.  

 

U školního metodika prevence se jedná o oblast předcházení některým patologickým jevům 

(agresivita, zneužívání návykových látek, šikana apod.). Speciální pedagog řeší pomoc 

žákům/studentům s poruchami učení. Výchovný poradce, speciální pedagog i školní metodik prevence 

spolupracují s odbornými pracovišti. 

 

Podmínkou poskytování poradenských služeb je písemný souhlas žáka/studenta, v případě nezletilého 

žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce. 

 

SOUHLASÍM - NESOUHLASÍM 

 

s výše uvedenými činnostmi pedagogických pracovníků v souladu s platnou legislativou, Školním 

řádem SŠUAŘ a dalšími vnitřními předpisy školy v můj prospěch - ve prospěch mého syna/mé dcery. 

Tento souhlas je platný po celou dobu docházky do školy. 

 

 

 ………………………………………………                …………………………………. 

 podpis zákonného zástupce nezletilého žáka  podpis žáka/studenta 

 

 

*Vyhláška MSMT č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních - § 7 

Škola 

(1) Ředitel základní, střední školy a vyšší odborné školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole zpravidla 

výchovným poradcem a školním metodikem prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně 

s dalšími pedagogickými pracovníky. Poskytování poradenských služeb ve škole může být zajišťováno i školním 

psychologem nebo školním speciálním pedagogem. 

(2) Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím potřebám žáků školy zaměřená na: 

a) prevenci školní neúspěšnosti, 

b) primární prevenci sociálně patologických jevů, 

c) kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a 

pozdějšímu profesnímu uplatnění, 

d) odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního 

prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním, 

e) péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, 

f) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování a  

g) metodickou podporu učitelům a při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do 

vzdělávací činnosti školy.  

 

 

3. Autorské právo – licenční ujednání 

 

Zákon 121/2000 Sb. o právu autorském (autorský zákon) upravuje práva autora k jeho autorskému 

dílu. Předmětem práva autorského je mj. umělecké dílo, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti 

autora. Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila. Autor má právo rozhodnout o zveřejnění svého 

díla a právo na nedotknutelnost svého díla.  Ve veřejném zájmu jsou z ochrany autorského práva 

vyňaty výtvory tradiční lidové kultury. Za autorské dílo se tedy považuje původní výtvor. 

 

V rámci školní praxe – viz dále cit. zákon: 

 

- cvičné a kontrolní práce na odborném výcviku, na praxi, práce na zakázkách, výkresy a odborné 

výkresy v rámci výuky v odborných předmětech nejsou předmětem autorského práva, protože 

nejsou jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora – jsou kopiemi původního díla, jsou vytvářeny 

hromadně nebo jsou vytvářeny na základě jednotného zadání, připraveného učitelem nebo 

technologem; 

- předmětem autorského zákona jsou pouze díla, kde žák/student uplatní svoji fantazii a kreativitu 

tak, že vzniká dílo jedinečné; autorské školní dílo není totožné s hmotným předmětem 
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- škola, která poskytne žákovi/studentovi materiál k vytvoření autorského díla, nezískává ke 

školnímu dílu autorská práva; je pouze vlastníkem hmotné podstaty díla, autorská práva náleží 

žákovi/studentovi 

 

Pracuje-li žák/student na zakázce pro školu, jeho práce se považuje za práci cvičnou či kontrolní. 

Pracuje-li žák/student na zakázce pro vnějšího zákazníka, obdrží odměnu za produktivní činnost – o 

výši odměny rozhoduje učitel odborného výcviku/učitel praxe podle podílu žáka/studenta na 

zpracování zakázky. Odměna se vyplácí min. 2x ročně (s ohledem na její výši). Pracuje-li žák/student 

na zakázkách na pracovištích smluvních firem, odměnu za produktivní činnost vyplácí smluvní firma 

– o výši odměny rozhoduje majitel firmy na návrh instruktora odborného výcviku či učitele praxe 

(zaměstnanec firmy). 

 

Vyrobené cvičné a kontrolní práce, výkresy a odborné výkresy může žák/student od školy odkoupit, 

pokud nejsou zakázkou a pokud nejsou určeny k výuce nebo pro vnitřní použití ve škole. 

 

Autorská školní díla musí být ve škole uschována do konce klasifikačního období, v případě díla ze 

závěrečné, maturitní zkoušky či absolutoria do konce zkušebního období. Po uplynutí uvedené doby 

může žák/student - autor vlastní dílo odkoupit za cenu materiální podstaty díla (materiál a režie 

vynaložené školou).  

 

Pokud žák/student bezprostředně po vytvoření autorského školního díla, nejpozději do konce 

klasifikačního či zkušebního období, nepožádá o odkoupení materiální podstaty díla, má se za to, že 

toto dílo žák škole ponechá – uděluje právo (licenci) k užití díla škole bezúplatně a neomezeně ve 

smyslu § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dílo bude označeno žákovým 

jménem a užito k výuce nebo k vlastní vnitřní potřebě školy, škola je tímto také oprávněna takové dílo 

prodat další osobě či fyzicky zlikvidovat. 

 

BERU NA VĚDOMÍ VÝŠE UVEDENÁ USTANOVENÍ AUTORSKÉHO ZÁKONA A 

 

SOUHLASÍM - NESOUHLASÍM  

 

S  LICENČNÍM UJEDNÁNÍM MEZI ŽÁKEM/STUDENTEM A ŠKOLOU. 

 

 

 ………………………………………………                …………………………………. 

 podpis zákonného zástupce nezletilého žáka  podpis žáka/studenta 

 

 

Zákon 121/2000 Sb., § 35 odst. 3 

(3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li nikoli za 

účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní 

vnitřní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo studijních povinností 

vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacímu zařízení (školní dílo). 

§ 60 - Školní dílo 

 (1) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční 

smlouvy o užití školního díla (§ 35 odst. 3). Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez závažného 

důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho vůle u soudu. Ustanovení § 

35 odst. 3 zůstává nedotčeno. 

 (2) Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není-li 

to v rozporu s oprávněnými zájmy školy nebo školského či vzdělávacího zařízení. 

 (3) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z 

výdělku jím dosaženého v souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně 

přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložily, a to podle okolností až do jejich 

skutečné výše; přitom se přihlédne k výši výdělku dosaženého školou nebo školským či vzdělávacím 

zařízením z užití školního díla podle odstavce 1.  
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4. Souhlas rodičů nezletilého žáka s poskytováním informací způsobem umožňujícím vzdálený 

přístup - elektronicky 

 

Souhlas zletilého žáka/studenta s poskytováním informací způsobem umožňujícím vzdálený 

přístup - elektronicky 

 

Na žádost rodičů, předanou vedení školy již v r. 2010 Radou rodičů SOUNT (občanské sdružení 

rodičů při škole), byl zřízen elektronický informační systém Bakalář, který umožňuje 

žákům/studentům i jejich rodičům vzdálený přístup k informacím o studiu: rozvrh hodin, aktuální 

změny v tomto rozvrhu - suplování, poznámky k aktuální výuce, studijní výsledky žáků. Každý 

žák/student obdrží na počátku svého studia přístupové údaje, také každý rodič - zákonný zástupce žáka 

obdrží na první třídní schůzce nebo na požádání přístupové údaje pro možnost kontroly studijních 

výsledků svého dítěte. 

Na webových stránkách školy je postupně vytvářen systém studijních materiálů a jsou zde 

zveřejňovány další potřebné informace. 

 

K tomu, abychom Vás mohli takto informovat, potřebujeme Váš souhlas. Tento souhlas je platný po 

celou dobu docházky do školy. 

 

SOUHLASÍM - NESOUHLASÍM   S POSKYTOVÁNÍM INFORMACÍ O 

PROSPĚCHU ZPŮSOBEM UMOŽŇUJÍCÍM 

VZDÁLENÝ PŘÍSTUP (ELEKTRONICKY). 

 

 

 ………………………………………………                …………………………………. 

 podpis zákonného zástupce nezletilého žáka   podpis žáka/studenta 

 

 

 

 

5. Souhlas rodičů nezletilého žáka – souhlas zletilého žáka/studenta 

s orientačním testováním přítomnosti alkoholu a návykových (omamných psychotropních) látek 

 

Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu, existuje-li 

důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení mého/jeho/jejího zdraví. 

 

Souhlasné prohlášení zákonného zástupce žáka – zletilého žáka/studenta k možnosti orientačního 

testování přítomnosti návykových látek v lidském organismu platí po celou dobu studia. 

 

Testování je prováděno jako prevence úrazů ve smyslu zásad bezpečnosti práce a ochrany zdravím. 

Způsob testování: Testování provádí oprávněná osoba jmenovaná ředitelkou školy pomocí dechové 

zkoušky na alkohol, v případě přítomnosti OPL pomocí zkoušky ze slin, nebo stěrem. 

 

SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM  S ORIENTAČNÍM TESTOVÁNÍM NA 

PŘÍTOMNOST ALKOHOLU A OPL. 

 

 ………………………………………………                …………………………………. 

 podpis zákonného zástupce nezletilého žáka  podpis žáka/studenta 
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Základní informace pro studenty, žáky a rodiče: 
 

sekretariát ředitelky školy a ústředna pro praktické vyučování (Zlíchov)   251 114 411 

praktické vyučování – Kovářská       284 810 483 

zástupce ředitelky pro praktické vyučování - Zlíchov     251 115 417 

sekretariát zástupce ředitelky pro teoretické vyučování a ústředna - Na Výsluní  274 027 081 

sekretariát zástupce ředitelky pro vyšší vzdělávání a ústředna – Pod Táborem  ……………. 

 

výchovný poradce:  Ing. Jana Morsteinová   jana.morsteinova@ssuar.cz 

speciální pedagog:  Mgr. Alena Slaninová  alena.slaninova@ssuar.cz 

metodik prevence:  Ing. Miroslava Wlosoková miroslava.wlosokova@ssuar.cz 

 

webové stránky:  www.ssuar.cz 

adresa sekretariátu školy: ssuar@ssuar.cz 

 

třídní učitel:    ................................................................................................. 

Ředitelka školy:  Mgr. Ing. Jana Porvichová, Ph.D., tel.: +420 724 884 143 

 

Přesný název a adresa školy:     Střední škola umělecká a řemeslná,  

150 00 Nový Zlíchov 1, Praha 5 

 

Adresa pracovišť teoretického vyučování:    Na Výsluní 6, Praha 10 

        Pod Táborem 3, Praha 9 

 

Adresa pracovišť praktického vyučování:   Nový Zlíchov 1, Praha 5 

        Kovářská 3, Praha 9 

        Pod Táborem 3, Praha 9 

 

Adresa pracoviště vyššího a celoživotního vzdělávání:  Pod Táborem 3, Praha 9 

 

Školní rok začíná v pondělí 3. září, časový rozpis tříd bude vyvěšen na webu školy. Teoretická výuka 

i odborný výcvik začíná denně od 7. 30 hod. a končí nejpozději v 15. 50 hod. Pro vyšší odborné 

vzdělávání výuka začíná denně od 7.30 hod a končí nejpozději v 16.30 h. Pro dálkové studium o 

sobotách: výuka začíná od 8.00 h, končí nejpozději v 17.00 h. Vyučovací hodina v teoretických 

předmětech je 45 minut, v odborném výcviku 60 minut – systém Bakalář, ve kterém jsou tvořeny 

rozvrhy hodin, tuto skutečnost nerespektuje, proto je na rozvrhu časové rozvržení teoretické výuky – 

praktická výuka se liší! 

 

Z důvodu bezpečnosti žáků/studentů jsou budovy školy v průběhu dne zamykány. Přístup do budovy 

Na Výsluní není možný v době 7.25 - 7.45 h, poté vstup a ostrahu školy zajišťuje pracovník školy. 

Přístup do budovy Nový Zlíchov není možný v době 7.25 - 7.30 h, poté vstup a ostrahu školy zajišťuje 

pracovník školy. Přístup do budovy Kovářská je umožněn do 7.30 h, poté vstup zajišťují konkrétní 

učitelé. Přístup do budovy Pod Táborem je umožněn do 7.30 h, poté vstup a ostrahu školy zajišťuje 

pracovník školy. Přístup do budovy Na Výsluní v sobotu (pro dálkové studium) je od 7.45 h, zajišťuje 

ho ostraha školy a učitelé. 

 

Odborný výcvik vykonávají žáci na pracovištích Nový Zlíchov, Pod Táborem a Kovářská. Místo 

výkonu odborného výcviku určuje škola. V koncovém ročníku žáci obvykle vykonávají odborný 

výcvik na smluvních pracovištích (pracoviště firem a institucí). Žák oboru s výučním listem má právo 

a povinnost si ve 2. pololetí 2. ročníku vyhledat pracoviště (odpovídající profese), na kterém chce ve 

3. ročníku odborný výcvik provádět. Škola takové pracoviště prověří, a pokud pracoviště odpovídá 

vzdělávacím, bezpečnostním a hygienickým požadavkům, uzavře s pracovištěm smlouvu o provádění 

odborného výcviku. Žák je zde veden instruktorem, ve škole odevzdává řádně vyplněný výkaz práce. 

Obvykle také na tomto pracovišti skládá závěrečnou zkoušku. 

http://www.ssuar.cz/
mailto:ssuar@ssuar.cz
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Odborná praxe:. Žák/student má právo a povinnost vyhledat si pracoviště, na kterém bude vykonávat 

odbornou praxi. Odborná praxe je oboustranně bezplatná. 

 

Tělesnou výchovu vyučujeme v pronajaté tělocvičně, škola vlastní tělocvičnu nemá. Také v době 

přesunu do tělocvičny a zpět do školy jsou žáci považováni za žáky školy, vztahuje se na ně proto plně 

školní řád (chování na veřejnosti, dodržování stanovené cesty, zákaz kouření, zákaz požívání 

alkoholických a jiných návykových látek). Učitel TEV projde s žáky stanovenou cestu do tělocvičny 

při první hodině TEV ve školním roce, upozorní je na možná rizika, poučí je o bezpečnosti přesunu i o 

pravidlech silničního provozu. Žáci poučení podepisují. 

 

SŠUAŘ je škola zřizovaná hlavním městem Prahou. Je proto školou veřejnou, v oborech střední školy 

se školné neplatí. Žáci si ale musí sami zajistit (zakoupit) učebnice a učební pomůcky. Některé učební 

pomůcky zajišťuje žákům škola za úhradu (pracovní sešity, učebnice - hromadný nákup na 

objednávku, některé nářadí - obvykle na objednávku, atd.).  Je-li součástí vzdělávacího programu 

povinný kurz, žáci částečně hradí jeho cenu - obvykle ubytování a stravování, někdy i dopravu: 

adaptační kurz, lyžařský výcvik, projektové týdny, kurz sociálních kompetencí, odborné praxe. 

V oborech vyššího vzdělávání se platí školné ve výši 5000 Kč na školní rok. 
 

Stravování žáků je zajištěno ve školních jídelnách: objekty Na Výsluní a Zlíchov mají vlastní jídelnu 

- výdejnu, žáci z objektů Kovářská a Pod Táborem docházejí do jídelny jiné školy (v doprovodu 

učitelů). Stravné se platí předem, pohybuje se mezi 30 - 35 Kč na 1 oběd, Hlavní město Praha přispívá 

zhruba stejnou částkou. První školní den bude možné přihlásit se k odběru obědů ve škole a uhradit 

stravné hotově; později je úhrada možná pouze bezhotovostně. Čip pro objednávání a evidenci obědů 

stojí 50 Kč (částka je vratná). 

 

Žáci/studenti nesmí při výuce používat mobilní telefony. Nevolejte jim. Bez souhlasu učitele nesmí 

používat ani žádná další elektronická zařízení. Pokud žák/student chce ve škole používat vlastní 

notebook či jiné elektronické zařízení, které bude napojeno na síť, je třeba mít platnou elektrorevizi 

tohoto zařízení (notebook, nabíječka apod.). Platnou revizi zajistí škola v určených termínech, 

poplatek za revizi hradí žák/student, jemuž zařízení patří. Z hlediska bezpečnosti nelze ve škole 

používat soukromá elektrická a elektronická zařízení, která nemají platnou revizi. 

 

V šatnách jsou šatnové skříňky - v objektech Kovářská, Pod Táborem a Zlíchov si žáci /studenti 

pořídí sami visací zámek, v objektu Na Výsluní jsou speciální zámky - kauce za zámek a klíček je 100 

Kč (vratná při vrácení zámku a klíčku). Kauce se využije při ztrátě klíčku či zámku na nákup náhrady. 

 

Při škole je zřízeno občanské sdružení - Rada rodičů SŠUAŘ, zapsaný spolek. Rozpočet sdružení 

zajišťuje žákům/studentům účast na exkurzích, výstavách, příspěvky na kurzy, školní pomůcky, 

odměny, maturitní ples, financování kroužků a dalších mimoškolních aktivit, kopírování a další. Roční 

příspěvek tomuto sdružení je 800 Kč na žáka/studenta. 

 

Žáci/studenti se speciálními vzdělávacími potřebami (tělesný handicap, poruchy učení) musí 

přinést platný posudek specializovaného pedagogicko-psychologického pracoviště Mgr. Slaninové 

(speciální pedagog) co nejdříve, nejpozději do 30. 9. a domluvit požadavky na úpravu podmínek 

výuky. Škola přizpůsobí podmínky vzdělávání podle doporučených opatření. Pokud tento posudek 

přinesete později, může se stát, že již nebudeme schopni plně dodržet všechna doporučení odborníků. 

 

Pokud žák/student svévolně poničí školní majetek, musí buď poškozenou věc opravit tak, aby 

odpovídala původnímu stavu, nebo vzniklou škodu uhradit.  

 

Protože ve školním roce 2018/2019 dochází k rozsáhlé rekonstrukci budovy Na Výsluní, budou 

prostory budovy Pod Táborem dočasně využívány k teoretické výuce nástavbových oborů, oborů 

s výučním listem i oborů s maturitní zkouškou. Výuka, kterou v určitých obdobích nebude možno 

zajistit Na Výsluní, bude operativně přesunuta do budovy Pod Táborem. 
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Nejčastěji řešené problémy – žáci střední školy: 

 

NEDOSTATEČNÝ PROSPĚCH – v předmětu na konci školního roku znamená následné 

komisionální zkoušky z učiva předmětu za celé uplynulé pololetí, pokud žák je hodnocen nedostatečně 

nebo neklasifikován v prvním pololetí, pak obsahem zkoušky je učivo za celý školní rok. 

- při více než dvou nedostatečných žák nemůže konat opravné zkoušky (opakuje ročník, pokud 

opakováním povolí ředitel školy, případně ze školy odchází – končí studium). 

 

CHOVÁNÍ - NEDODRŽOVÁNÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU - PŘESTUPKY - řeší výchovná komise – za 

přítomnosti rodičů, třídního učitele, učitele odborného výcviku a dalších, udělená výchovná opatření 

se při opakovaném nevhodném chování stupňují a mohou vést k vyloučení ze studia. 

 

ABSENCE -30 % absence v předmětu za pololetí znamená neklasifikování a následné zkoušky v 

náhradním termínu za celé uplynulé pololetí! Proto: 

- předem známá absence se také předem omlouvá, žádost najdete na webu školy: o uvolnění žáka na 

1 – 2 dny rozhoduje třídní učitel, 3 – 5 dnů zástupce ředitele, nad 5 dnů ředitel školy 

- při nemoci, nevolnosti nebo jiné nečekané absenci je zákonný zástupce nebo zletilý žák povinen 

neprodleně informovat třídního učitele nebo učitele odborného výcviku (telefonicky) 

- v den příchodu žáka do školy po absenci, nejpozději ale další den musí žák předložit 

třídnímu učiteli písemnou omluvenku od rodičů nebo lékaře 

- v případě častých absencí je doložení omluvenky potvrzením od lékaře vyžadováno vždy 

 

Problémy žáka/studenta v učení a chování se řeší podle pravidel školního řádu. Žáci/studenti 

jsou s ním seznámeni na začátku školního roku, plné znění je také na webových stránkách školy. 

 

Další užitečné informace: 

 

Podle současně platné legislativy jsou žáci/studenti sami povinni (příp. prostřednictvím zákonných 

zástupců) hlásit změny své zdravotní pojišťovně. Ohlaste, že od 1. 9. 2018 budete žákem střední 

školy/studentem VOŠ (pojistné v takovém případě platí stát). Vaše studium může skončit: 

- Vaším rozhodnutím - dnem, kdy doručíte žádost o ukončení studia,  

- přerušením studia - dnem, kdy ředitel školy na Vaši žádost přeruší Vaše studium,  

- vyloučením - dnem nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, 

- neprospěchem na konci běžného školního roku – dnem 31. 8. takového roku, 

- neprospěchem na konci posledního školního roku - 30. 6. takového roku, 

- úspěšným ukončením maturitní zkouškou, závěrečnou zkouškou, absolutoriem - dnem poslední 

zkoušky přestáváte být žákem/studentem školy. 

V každém takovém případě musíte sami změnu hlásit své zdravotní pojišťovně (POZOR - pokuty 

jsou dost velké!!) 

 

Chráníme soukromí našich žáků: 

Informace o žácích nepodáváme telefonicky, výjimkou je situace, kdy zákonný zástupce o informace 

touto cestou osobně požádá třídního učitele s uvedením konkrétního tel. čísla!!  

Využijte osobní kontakt, případně e-mail, který jste jako zákonný zástupce či osoba plnící vyživovací 

povinnost zadali do systému při přijímacím řízení. 

Na informace o vzdělávání žáka, výsledcích vzdělávání, chování a dalších skutečnostech týkajících se 

vzdělávacího procesu mají právo oba rodiče, není-li soudně stanoveno omezení pro jednoho z rodičů. 

 

Beru na vědomí předané informace.  
 

 

 ………………………………………………              …………………………………. 

 podpis zákonného zástupce nezletilého žáka  podpis žáka 
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ZVONĚNÍ 
 

Vyučovací hodina v teoretickém vyučování trvá 45 minut. Vyučovací hodina v odborném výcviku trvá 60 minut. 

V systému Bakalář nelze nastavit různé časy vyučovacích hodin 

 

1. Základní časový rozvrh, který je také zadán v Bakaláři, se týká teoretického vyučování ve Strašnicích: 

 

V poledne se dvě vyučovací hodiny překrývají, aby měli všichni 

žáci dostatek času na oběd!! 

 

2. Odlišně je řešen čas tělesné výchovy, protože je nutno přejít 

do tělocvičny: 

2. – 3. hodina 8.35 - 10.05

4. – 5. hodina 10.25 - 11.55

Tělesná výchova

 
Žáci, kteří přechází z pracoviště ve Strašnicích, mají dostatek 

času na to, aby došli do tělocvičny včas, a aby se také včas 

vrátili na další výuku. Žáci přecházející z pracoviště Pod 

Táborem mají v rozvrhu volnou hodinu, tedy také dostatek času 

na přesun. 

 

3. Mírně odlišně je také vyřešen časový rozvrh na pracovišti teoretického vyučování Pod Táborem, kde je 

nutno přizpůsobit se v poledne požadavkům školní jídelny partnerské školy: 

 

4. Pro úplnost – časový rozvrh výuky dálkového studia 

v sobotu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. V odborném výcviku na Zlíchově je čas výuky a přestávek dán kapacitou jídelny: 

 

 

6. V odborném výcviku na Kovářské je čas výuky a 

přestávek také stanoven s ohledem na docházení do školní 

jídelny partnerské školy: 

7.30 - 9.30

9.45 - 11.15

12.00 - 14.30 (15.30)

Odborný výcvik Kovářská

 
 

 

7. Odborný výcvik Pod Táborem nepracuje podle 

zvonění, které je na tomto pracovišti seřízeno pro 

teoretickou výuku, ale podle tohoto časového rozvrhu: 

Miramare

1. hodina 7.30 -  8.15 

2. hodina 8.25 -  9.10 

3. hodina 9.20 - 10.05 

4. hodina 10.20 - 11.05 

5. hodina 11.10 - 11.55 polední přest.

6. hodina 11.35 -12.20 polední přest.

7. hodina               12.25 - 13.10

8. hodina 13.20 - 14.05

9. hodina 14.10 - 14.55

10. hodina 15.00 - 15.45

Teoretické vyučování

Pod Táborem

1. hodina 7.30 -  8.15 

2. hodina 8.25 -  9.10 

3. hodina 9.20 - 10.05 

4. hodina 10.10 - 10.55

5. hodina 11.00 - 11.45

6. hodina xx polední přest.

7. hodina               12.25 - 13.10

8. hodina 13.20 - 14.05

9. hodina 14.10 - 14.55

10. hodina 15.00 - 15.45

Teoretické vyučování

1. hodina 8.00 – 8.40

2. hodina 8.45 – 9.25

3. hodina 9.45 – 10.25

4. hodina 10.30 – 11.10

5. hodina 11.15 – 11.55

6. hodina 12.30 – 13.10

7. hodina 13.15 – 13.55

8. hodina 14.00 – 14.40

9. hodina 14.45 – 15.25

10. hodina 15.30 – 16.10

11. hodina 16.15 – 16.55

Dálkové studium - sobota

dílny T1, T2, T3

7.30 - 8.45

9.00 - 11.45

12.15 - 14.15 (15.15)

dílny T4, T5, T6

7.30 - 9.00

9.15 - 12.00

12.30 - 14.15 (15.15)

dílny T7, T8, T9

7.30 - 9.15

9.30 - 12.15

12.45 - 14.15 (15.15)

dílny T10, K1, K2

7.30 - 9.30

9.45 - 12.30

13.00 - 14.15 (15.15)

Odborný výcvik Zlíchov

7.30 - 9.30

9.45 - 11.30

12.00 - 14.30 (15.30)

Odborný výcvik Pod Táborem
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