ŠKOLNÍ ŘÁD
OBORY POSKYTUJÍCÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM,
OBORY POSKYTUJÍCÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
I.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

DOCHÁZKA NA VYUČOVÁNÍ
Povinností žáka je docházet na teoretické i praktické vyučování pravidelně a včas
podle stanoveného rozvrhu hodin a zúčastňovat se vyučování všech povinných
a volitelných předmětů, které si zvolil.
Nejpozději 5 minut před zahájením vyučování musí být žák již ve třídě nebo na
pracovišti; opožděný příchod na vyučování je nutno omluvit třídnímu učiteli, učiteli
odborného výcviku nebo instruktorovi odborného výcviku.
Nemůže-li se nezletilý (zletilý) žák zúčastnit vyučování, požádá zákonný zástupce
žáka (žák) předem třídního učitele, učitele odborného výcviku nebo instruktora
o uvolnění z vyučování; je-li žák ubytován v domově mládeže, uvědomí o tom
současně i vychovatele.
Nemůže-li se nezletilý (zletilý) žák zúčastnit vyučování z důvodu, který nemohl
předem předvídat, je zákonný zástupce žáka (žák) povinen bez zbytečného odkladu
doložit třídnímu učiteli, učiteli odborného výcviku nebo instruktorovi důvod
nepřítomnosti; (žák) zástupce žáka ubytovaného v domově mládeže sdělí důvod
nepřítomnosti též vychovateli. Za doklad se pro tyto případy považuje telefonát,
textová zpráva – SMS, dopis, fax, e-mail.
Při návratu do vyučování je žák povinen ihned předložit třídnímu učiteli, učiteli
odborného výcviku nebo instruktorovi omluvenku podepsanou zákonným zástupcem
žáka, vychovatelem nebo lékařem - zletilý žák je povinen doložit důvody
nepřítomnosti ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od jejího počátku. Za
doklad pro omlouvání (potvrzení) se považuje omluvný list žáka.
Nepřítomnost při vyučování se omlouvá jen z vážných důvodů (nemoc žáka,
mimořádná událost v rodině, dopravní důvody apod.). V případech náhlé zdravotní
indispozice, kdy je žák nucen přerušit školní vyučování, je povinen při odchodu ze
školy tuto skutečnost oznámit třídnímu učiteli (není-li přítomen, učiteli
vykonávajícímu dozor), učiteli odborného výcviku nebo instruktorovi odborného
výcviku. Při neomluvené absenci do 10 vyučovacích hodin řeší třídní učitel
nepřítomnost se zákonným zástupcem žáka nebo se zletilým žákem dle školního
vzdělávacího programu, Minimálního programu prevence rizikového chování SŠ
a VOŠ cestovního ruchu Č. Budějovice a dalších platných školských metodických
pokynů a právních norem.
Uvolnit žáka z výuky lze jen na základě písemné žádosti rodičů nebo vychovatelů na
domově mládeže. Na jednu vyučovací hodinu omlouvá vyučující daného předmětu, na
jeden den třídní učitel nebo učitel odborného výcviku, na více než jeden den ředitel
školy na základě písemné žádosti po dohodě s třídním učitelem nebo učitelem
odborného výcviku. Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních,
na písemné doporučení lékaře uvolnit žáka zcela nebo zčásti z vyučování některého
předmětu. O uvolnění je třeba písemně požádat. V předmětu tělesná výchova ředitel
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h)

i)

j)

k)
l)

m)

II.
a)
b)

c)
d)

e)

f)
g)

h)

školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení lékaře. Žák není z předmětu,
z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen.
Každý vyučovací předmět teoretického vyučování a odborný výcvik musí žák během
klasifikačního období absolvovat tak, aby mohl být klasifikován v řádném termínu.
V každém předmětu i v odborném výcviku je toto stanoveno vyučujícím. Nebude-li
tato podmínka splněna, může zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka
požádat ředitele školy o určení náhradního termínu hodnocení žáka.
Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu nejméně 3 vyučovacích dnů bez omluvy
a nereaguje-li na písemnou výzvu ředitele školy, aby neprodleně doložil důvod své
nepřítomnosti ve škole do 10 dnů od doručení této výzvy, posuzuje se, jako by studia
zanechal prvním dnem své neomluvené neúčasti. Tímto dnem přestává být žákem
školy.
Při posuzování výchovných opatření v případě úmyslného zanedbávání školní
docházky se postupuje následujícím způsobem:
 do 2 neomluvených vyučovacích hodin – důtka třídního učitele nebo učitele
odborného výcviku
 3 - 7 neomluvených vyučovacích hodin (jeden vyučovací den) - důtka ředitele
školy
 8 - 15 neomluvených vyučovacích hodin (dva vyučovací dny) – druhý stupeň
z chování
 více než 15 neomluvených vyučovacích hodin – třetí stupeň z chování
 více než 35 neomluvených vyučovacích hodin – po projednání na výchovné
komisi ředitel školy zahájí správní řízení ve věci podmíněného vyloučení.
Závažné přestupky řeší za přítomnosti zákonných zástupců žáků výchovná komise
školy.
O udělení pochval a jiných ocenění žáků a uložení výchovných opatření uvědomí
třídní učitel nebo učitel odborného výcviku písemně prostřednictvím ředitele školy
zákonného zástupce žáka a příslušné pracoviště praktického vyučování.
V období školního vyučování, kdy je již ukončena výuka v posledním ročníku
vzdělávání, již žák školu nenavštěvuje.
PRÁVA ŽÁKŮ
Základní práva jsou upravena Zákonem 561/2004 Sb. (školským zákonem) § 21,
odst. 1, 2, 3.
Žák má právo vyjadřovat svobodně svůj názor ve všech věcech, které se ho týkají;
tento názor má být vyjádřen adekvátní formou, musí mu být věnována patřičná
pozornost. Konkrétní osoby, ke kterým lze své názory směřovat - třídní učitel, učitel
OV, instruktor OV, školní metodik prevence, výchovný poradce.
Být ochráněn před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením. Nikdo
nemá právo druhému žádným způsobem ubližovat.
Žák má právo požádat o pomoc nebo radu kohokoli z pracovníků školy – pokud se cítí
v jakékoli nepohodě nebo má nějaké trápení. Pracovníci školy jsou povinni věnovat
tomu vždy náležitou pozornost.
Žák má právo, aby byla zcela zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá
pověst a chráněno jeho jméno. Žák má právo na ochranu před neoprávněným
zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.
Edukační proces ve škole se uskutečňuje ve spolupráci se žákovskou samosprávou
(školním parlamentem), do něhož volí každá třída svého zástupce.
Žák má právo podílet se na organizaci činnosti ve škole prostřednictvím žákovské
samosprávy (parlamentu), své náměty a připomínky uplatňovat prostřednictvím
zástupců ve školské radě.
Žák má právo být zastupován prostřednictvím zvoleného zástupce ve školské radě.
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i) Žáci starší 18 let mají možnost stát se členy Gastro-clubu z.s. a účastnit se aktivně
jeho činnosti s členskými výhodami. Všichni žáci školy mají právo účastnit se akcí
Gastro-clubu pořádaných pro žáky.
j) Podle nařízení vlády č.15/94 Sb. O bezplatném poskytování učebnic, učebních textů
a základních školních potřeb mají sociálně potřební žáci právo na bezplatné užívání
učebnic.
k) Žáci mají právo účastnit se akcí a zájmových kroužků pořádaných školou v době
mimo vyučování.
l) Žáci mají právo využívat stravování ve školní jídelně.
m) Žák má právo na zpracování osobních údajů za účelem propagace školy pořízených
v konkrétním období a zveřejněných po časově vymezenou dobu pouze s jeho
výslovným písemným souhlasem (webové stránky, propagační materiály, fotografie,
školní práce žáka, audio nebo video nahrávky).
n) Žák má právo písemně vznést námitky proti zpracování osobních údajů.
o) Žák má právo kdykoliv udělený souhlas se zveřejněním osobních údajů za účelem
prezentace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie, školní práce žáka,
audio nebo video nahrávky) písemně odvolat, požádat o opravu nebo výmaz.
III.

POVINNOSTI ŽÁKŮ
a) Základní povinnosti žáků jsou upraveny školským zákonem 561/2004 Sb, § 22,
odst. 1.
b) Žáci jsou povinni osvojovat si zásady humánního jednání, řídit se jimi, být ukáznění,
plnit pokyny pedagogických i dalších pracovníků školy a praktického vyučování
a dodržovat pravidla soužití ve škole i mimo ni tak, aby dělali čest škole i sobě.
c) Žáci jsou povinni chránit své zdraví a zdraví jiných, dbát o čistotu a pořádek
a pomáhat při udržování pořádku ve škole, domově mládeže, na pracovištích i v jejich
okolí. Pro přesuny žáků na vyučování mimo školní budovu a zpět volit nejkratší
a nejbezpečnější cestu a dbát opatrnosti zejména při přechodech vozovky. O
přestávkách ve vyučování se žáci chovají ukázněně a ohleduplně, zejména při
vycházení ze třídy a při chůzi na školním schodišti.
d) Vzhledem k odbornému zaměření školy je nezbytně nutné, aby žáci byli vhodně, čistě
a bez výstředností upraveni a oblečeni (viz interní předpis školy). Při praktickém
vyučování je nutno používat určené pracovní oblečení, které si je žák povinen zajistit
dle pokynů vedení odborného výcviku a praxí.
e) Žáci jsou povinni šetřit vybavení a zařízení školy i pracovišť, chránit je před
poškozením a hospodárně zacházet s pomůckami a surovinami, způsobené škody
uhradit v plném rozsahu.
f) Žáci jsou povinni dodržovat vyučovací dobu a rozsah přestávek.
g) Žáci jsou povinni nosit na vyučování pomůcky určené vyučujícími. Nesplnění těchto
povinností je porušení školního řádu.
h) Při vstupu na pracoviště si žáci očistí obuv, přezují se, nevycházejí v přezůvkách
mimo budovu (sportovní obuv není určena k přezouvání), obuv a ostatní části oblečení
odkládají v určených prostorách, případně igelitových taškách ve třídě. Prostory šaten
uchovávají v pořádku, režim v šatnách se řídí Šatnovým řádem.
i) Před odchodem ze školy nebo z pracoviště uklidí své místo (lavice, šatny, inventář)
a zvednou židle na lavice. Toto se týká i výuky v dělených třídách a při ukončení
praktického vyučování. Určení žáci plní povinnosti žákovské služby ve třídě, všichni
žáci dodržují Šatnový řád.
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IV.
a)
b)

c)

d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)

V.
a)
b)

c)
d)

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI
V souladu se zákonem č. 379/2005 Sb. se zakazuje kouřit ve vnitřních a vnějších
prostorách školy.
Přinášet do vyučování nebo činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogové
přípravky nebo jiné zdraví škodlivé látky, používat je nebo nabízet dalším osobám,
přicházet pod jejich vlivem do vyučování. Je zakázáno hraní karet, hazardních her, her
o peníze, pyramidových her a her s obdobným principem. Porušení tohoto zákazu
bude klasifikováno jako hrubý přestupek.
Přinášet do vyučování nebo na činnosti organizované školou věci nebezpečné pro
život a věci, které by mohly rozptylovat pozornost ostatních žáků při vyučování.
V době vyučovací hodiny má žák mobilní telefon vypnut nebo nastaven na tichý chod
a s mobilním telefonem nijak nemanipuluje, aby nenarušil vyučování. (vyzvánění
telefonu a telefonování je chápáno jako narušení výuky se všemi plynoucími
důsledky).
Nosit do vyučování větší částky peněz nebo zvlášť cenné věci (včetně komunikační
a multimediální techniky), aby se předešlo jejich zcizení; v nevyhnutelných případech
předá žák uvedené cennosti do úschovy v sekretariátu školy, případně na pracovišti
před zahájením vyučování.
Bez pokynu vyučujících nebo odpovědných pracovníků v prostorách, kde se koná
vyučování svítit, otevírat okna, vyklánět se z nich či vyhazovat různé předměty.
Přemisťovat svévolně inventář.
Během vyučování i o přestávkách opouštět školu nebo pracoviště bez vědomí
příslušného pedagogického pracovníka, kromě přestávky určené na oběd.
Zdržovat se ve škole nebo na pracovištích praktického vyučování po skončení
vyučování.
Zvát do školy nebo na pracoviště soukromé návštěvy, pouštět do školy nepovolané
osoby, nechávat otevřené vchodové dveře.
Provádět záměrně jakoukoli činnost, která by ponižovala, urážela nebo zesměšňovala
ostatní žáky a pracovníky školy, omezovala jejich osobní svobodu a ohrožovala jejich
zdraví. Zejména se jedná o projevy násilí, šikany, kyberšikany, stalkingu, xenofobie,
extremismu, rasismu, pořizování obrazových či zvukových záznamů. V počítačových
učebnách dodržovat pravidla používání informačních komunikačních technologií,
internetu a mobilních telefonů (během vyučování, o přestávkách, v prostoru školy). Ve
všech prostorách školy, na pracovištích odborného výcviku, odborné praxe a při
školních akcích jsou zakázány veškeré sexuální projevy.
Protiprávní jednání a podezření z protiprávního jednání (ve smyslu ustanovení zákona
č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku a zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném
znění), ke kterému došlo v době školního vyučování a při činnostech s ním
souvisejících oznamuje škola Policii ČR a vždy písemně žádá o vyrozumění
o učiněných opatřeních. Na základě výsledků šetření PČR či příslušného správního
orgánu zahájí ředitel/ka školy správní řízení o uložení kázeňského opatření žákovi.
PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ
Vzdělání je ve smyslu § 1 a § 2 školského zákona veřejnou službou poskytovanou
podle stanoviska zásad a cílů vzdělávání.
Vzájemné vztahy žáků a jejich zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky
a dalšími zaměstnanci školy musí vycházet ze vzájemné důvěry, respektu
a oboustranné spolupráce.
Žák je povinen nenarušovat vyučování ostatních žáků a tříd.
Chovat se slušně a přátelsky ke spolužákům, mladším žákům má být dobrým
příkladem v chování, kulturnosti projevu a vyjadřování.
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e) Prokazovat patřičnou úctu pedagogickým a ostatním pracovníkům školy. Dodržovat
zásady slušného chování nejen při styku s pedagogickými a ostatními pracovníky
školy, ale také se spolužáky a veřejností. Žáci zdraví ve všech objektech školy, na
pracovištích i na veřejnosti všechny pracovníky i dospělé osoby. Používají oslovení
paní učitelko, pane učiteli, paní vychovatelko, paní hospodářko, pane školníku apod.
f) Stejné zásady platí i na pracovištích praktického vyučování, při aktivitách výchovy
mimo vyučování, lyžařských a sportovních kurzech a exkurzích a dalších aktivit
pořádaných školou.
VI.
PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
a) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací.
V průběhu vzdělávání je možné využít i jiné způsoby hodnocení, např. bodový nebo
kreditní systém apod. Hodnocení předmětu se pak převede při jeho uzavření na
hodnocení klasifikací.
b) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech se
v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:
1 výborný
2 chvalitebný
3 dobrý
4 dostatečný
5 nedostatečný
Žák je nehodnocen, neodevzdá-li učiteli stanovené úkoly.
V denní formě vzdělávání se chování žáků hodnotí stupni hodnocení:
1 velmi dobré
2 uspokojivé
3 neuspokojivé
c) Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:
 pokud na konci 2. pololetí neprospěl nejvýše ze dvou předmětů
 požádal-li zletilý žák nebo zákonný zástupce zletilého žáka ředitele školy o určení
náhradního termínu-viz zákon 561/2005 § 52, odst. 2, 3
 má-li zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení – viz zákon 561/2005
§ 52, odst. 4.
d) Každé pololetí se vydá žákovi vysvědčení. Za 1. pololetí lze vydat výpis vysvědčení,
u studijních oborů hotelnictví a turismus a společné stravování se vysvědčení za 2.
pololetí vydává neprodleně po doložení splnění odborné praxe (viz Vyhláška
č.16/2004,§3, odst. 2).
VII. POCHVALY A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ
a) Za vzorné chování a plnění povinností, za dosažené výsledky při výuce, za výtečnou
reprezentaci školy nebo za mimořádný čin se žáku uděluje:
 pochvala třídního učitele, pochvala učitele odborného výcviku
 pochvala ředitele školy
 diplom, udělení věcné nebo jiné odměny
b) Podle závažnosti provinění mohou být žákům uložena některá z těchto výchovných
opatření sloužících k posílení kázně:
 napomenutí třídního učitele, učitele odborného výcviku
 důtka třídního učitele, učitele odborného výcviku
 důtka ředitele školy.
Za hrubé porušení školního řádu jsou považovány projevy šikanování, tj. cílené
a opakované ubližující agresivní útoky. Stejně tak sem mohou patřit i mírné formy
psychického útlaku, které byly již dříve prokázány a znovu se opakují.

5

O konkrétním výchovném opatření rozhoduje ředitel školy po projednání ve výchovné
komisi a pedagogické radě: napomenutí, důtka třídního učitele (případně učitele
odborné výchovy na střední škole, středním odborném učilišti), důtka ředitele školy,
příp. podmíněné vyloučení a vyloučení ze školy. Zvláště hrubé slovní a úmyslné
fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují
za závažné zaviněné porušení povinností stanovených zákonem č.561/2004 Sb.
c) Výchovná opatření, která mají právní důsledky pro žáka, mohou být ukládána
ředitelem školy v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených
školským zákonem nebo školním řádem:
 podmíněné vyloučení ze studia
 vyloučení ze studia
 podmíněné vyloučení z domova mládeže
 vyloučení z domova mládeže
VIII. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY
a) Teoretické a praktické vyučování začíná v 7:50 hod, resp. 7:00 hod, později, pokud to
stanovuje rozvrh hodin. Denní vyučování končí nejpozději 16,00 hodin. V odborném
výcviku je v denní formě vzdělávání vyučovací jednotkou vyučovací den; dopolední
vyučování začíná denní formou 7 hodin a odpolední vyučování v denní formě
vzdělávání končí nejpozději ve 20 hodin. V odůvodněných případech může ředitel
školy v denní formě vzdělávání určit počátek dopoledního vyučování žáků druhých,
třetích a čtvrtých ročníků od 6 hodin a konec odpoledního vyučování žáků třetích
a čtvrtých ročníků ve 22 hodin. Týdenní rozvrh vyučování žáků se upraví tak, aby
mezi koncem jednoho vyučovacího dne a začátkem následujícího dne měli odpočinek
alespoň 12 hodin.
b) Žák má být na místě 5 min. před začátkem vyučování, během vyučování nesmí opustit
školu (vyjma polední přestávky na oběd), o přestávkách se pohybuje v prostorách
k tomu určených.
c) Chování žáků v odborných učebnách a tělocvičně je určeno jednotlivými řády
odborných učeben.
d) Své místo v učebně a na pracovišti žáci udržují v čistotě.
e) Služby ve třídě a v šatně jsou určeny Povinnostmi služby ve třídě a Šatnovým řádem.
f) Sekretariát školy navštěvují žáci v hodinách k tomu určených.
g) Podle § 16 zákona č. 101/2000 Sb. jsou z preventivních důvodů monitorovány tyto
prostory: školní jídelna a šatny (Zátkova budova), šatny a prostor vchodových dveří
v přízemí (hlavní budova na Senovážném náměstí).
IX.
ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI ŽÁKŮ A OCHRANY ŽÁKŮ
a) Žák je povinen dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární
opatření daná platnými normami BOZP pro jednotlivá pracoviště praktického
vyučování, neohrožovat zdraví a bezpečnost vlastní i svých spolužáků.
S bezpečnostními předpisy se žáci seznámí na začátku školního roku.
b) Na žáky se při praktickém vyučování vztahují ustanovení zákoníku práce, která
upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance
a pracovní podmínky žen a mladistvých a další předpisy o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci.
c) Žáci mají na odborném výcviku zápisník bezpečnosti práce a učitelka odborného
výcviku nebo instruktor vždy na začátku školního roku žáka proškolí, provede zápis do
zápisníku bezpečnosti práce o proškolení-žák stvrdí podpisem. V průběhu školního
roku dochází k dalšímu proškolování (při přechodu na novou školní činnost).
d) Žáci jsou v průběhu odborného výcviku proškolováni o bezpečnosti práce. O tomto
školení je proveden zápis do zápisníku.
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e) Povinnost vykonávat péči o nezletilé dítě, dbát o jeho zdraví, jeho tělesný, citový,
rozumový a mravní vývoj i další povinnost z rodičovské zodpovědnosti vyplývající
mají rodiče bez ohledu na to, zda v dané chvíli vykonávají nad dítětem bezprostřední
dohled. Rodiče jsou povinni vyzvednout si dítě ze školy či školní akce, školského
zařízení (lyžařský kurz, adaptační kurz, pracoviště odborného výcviku, pobyt
v domově mládeže) v případě úrazu či nemoci, kdy stav dítěte není zdraví a život
ohrožující, a není proto možné či nutné předat dítě do péče lékařské záchranné službě.
Rodiče jako zákonní zástupci mohou pro vyřízení záležitosti dítěte, nejedná-li se
o záležitost osobního stavu, uzavřít smlouvu o zastoupení (§ 894 občanského
zákoníku).
f) Neplní-li rodič svou zákonnou povinnost, dítě bude předáno Policii České republiky
a událost oznámena orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).

X.

PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY
a) Žák má povinnost šetrně zacházet se svěřenými věcmi, se školním inventářem, šetřit
zařízení a majetek školy.
b) Povinností žáka je bezodkladně nahlásit zjištěnou škodu na zařízení a inventáři školy
a být nápomocen zjistit konkrétního viníka, který škodu způsobil.
c) Žák, popřípadě jeho zákonný zástupce je povinen nahradit škody na inventáři, zařízení
školy, školního pracoviště a DM, které způsobil špatným zacházením, nedbalostí nebo
úmyslně.
d) Žák je povinen chovat se hospodárně a šetřit energie školy.

XI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
a) Nedodržování jednotlivých ustanovení tohoto řádu bude posuzováno jako porušení
kázně a postihováno v souladu s body kapitoly VII. tohoto školního řádu.
b) Příslušná ustanovení tohoto školního řádu platí i na pracovištích praktického
vyučování odborného výcviku, v domově mládeže a ve školní jídelně.
c) Žáci ubytovaní v domově mládeže se řídí též ustanoveními vnitřního řádu domova
mládeže.
d) V rámci školního vzdělávacího programu a Minimálního programu prevence
rizikového chování SŠ a VOŠ cestovního ruchu Č. Budějovice jsou žákům (jejich
rodičům) poskytovány poradenské služby školního metodika prevence rizikového
chování, výchovného a kariérového poradce.
e) Žák, zákonný zástupce žáka, zletilý žák potvrzuje svým podpisem, že se seznámil se
školním řádem, souhlasí s jeho ustanoveními a je odpovědný za jeho dodržování.

V Českých Budějovicích 1. září 2018

--------------------------------Mgr. Zdeňka Erhartová v. r.
ředitelka školy
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