Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s.

Školní řád
1. Obecná ustanovení
Student se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na naší škole zavazuje dodržovat ustanovení školního
řádu, osvojit si znalosti stanovené vzdělávacím programem daného oboru, připravovat se zodpovědně
po stránce odborné i morální.

2. Pravidla chování žáků
2.1. Docházka do školy:




Povinností studenta je docházet do školy pravidelně a včas, tj. 10 minut před
zahájením vyučování
Podmínky docházky na přednášky stanoví jednotliví vyučující
Docházka na semináře (cvičení) je povinná. Dosáhne-li absence studenta za studijní
období na jakémkoliv semináři (cvičení) 20 % a více, může být uložena odborná
práce nebo náhradní cvičení. Nesplněním výše uvedených studijních povinností není
dán důvod k zápisu „započteno“ ve výkazu o studiu ve vyšší odborné škole.

2.2. Omlouvání absence:




nemůže-li se student zúčastnit vyučování po dobu trvající déle než dva dny z důvodů,
které nemohl předem předvídat, je povinen neprodleně se omluvit na studijním
oddělení školy
jestliže se student neúčastní po dobu nejméně 20 vyučovacích dnů vyučování a jeho
účast není řádně omluvena, vyzve ho ředitel školy písemně, aby neprodleně doložil
důvody své nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude student posuzován, jako
by vzdělávání zanechal. Jestliže do 2 týdnů od doručení výzvy student do Vyšší
odborné školy hotelnictví a turismu o. p. s. nenastoupí nebo nedoloží důvod
nepřítomnosti, posuzuje se, jako by posledním dnem této lhůty vzdělávání zanechal,
tímto dnem přestává být studentem VOŠ hotelnictví a turismu o. p. s.

2.3. Oblékání:
Studenti jsou povinni docházet do školy ve vhodném oblečení, které musí být vždy čisté a upravené.
S přihlédnutím k zaměření školy pro běžnou denní docházku škola doporučuje následující pravidla:
Doporučený dress code.
Pro zkouškové období jsou studenti povinni dodržovat závazná pravidla oblékání dána předpisem:
Dress code pro zkouškové období.
2.4. Chování a povinnosti žáka mimo vyučování:
Student dodržuje pravidla společenské etiky a společenského jednání a na veřejnosti se chová vždy
tak, aby neutrpěla pověst školy.

3. Zacházení se školním majetkem
Při svévolném ničení školního majetku nebo majetku jednotlivých pracovišť odborné učební praxe je
student povinen uhradit vzniklou škodu.

4. Organizace vyučování
Vyučování začíná v 7:55 hod., ukončeno je v souladu s rozvrhem hodin.

Rozvrh vyučovacích hodin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

07:55 – 08:40
08:45 – 09:30
09:45 - 10:30
10:35 - 11:20
11:25 - 12:10
12:35 - 13:20
13:25 - 14:10
14:20 - 15:05
15:10 - 15:55
16:05 - 16:50
16:55 - 17:40
17:45 - 18:30

5. Ochrana zdraví a bezpečnost


Studenti se po příchodu do školy přezouvají. Studentům jsou k dispozici společné
šatny.



Na vyučování odborných předmětů nosí studenti pracovní oděv dle pokynů
vyučujících. Nedodržení předepsaného oděvu může být důvodem k vyloučení studenta
z dané vyučovací hodiny.
Do odborných učeben vstupují studenti jen dle pokynů vyučujícího nebo pracovníka
k tomu určeného.
Studentům je zakázáno kouření, požívání alkoholu a drog ve všech prostorách školy a
jejím okolí a při činnostech organizovaných školou. Porušování tohoto bodu je
chápáno jako vážný kázeňský přestupek.




6. Kárná komise

Při porušení kteréhokoliv výše uvedeného bodu školního řádu přestupek řeší kárná komise Vyšší
odborné školy hotelnictví a turismu o. p. s. jmenovaná ředitelem školy.
Kárná komise se schází podle potřeby ve složení - stálí členové komise (ředitel a zástupce ředitele
školy), přísedící (pozvaní členové komise, např. vedoucí učitel ročníku, vyučující), student, který je
pozván kvůli provinění proti školnímu řádu a svědci. Z jednání kárné komise se pořizuje protokol,
jehož součástí je popis kázeňského přestupku, výpovědi svědků a navrhované řešení. Navrhovaným
řešením kárné komise může být požadavek na finanční úhradu zničeného nebo poškozeného majetku,
podmínečné vyloučení ze školy nebo vyloučení ze školy.

7. Závěrečná ustanovení

Tento školní řád platí pro denní a dálkové studium tříletého oboru a jeho platnost začíná dnem 1. září
2010 a je závazný pro studenty od školního roku 2010/2011.
Vedení školy si vyhrazuje možnost změn, popřípadě doplňků.

V Uničově 1. září 2010
Ing. Antonín Koudelka, ředitel školy

