Zvonění a přestávky
Hodina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rozsah vyučovacích hodin Pavilon A
7:30 – 8:15
8:20 – 9:05
9:15 – 10:00
10:20 – 11:05
11:10 – 11:55
12:00 – 12:45
12:50 – 13:35 přestávka na oběd
13:40 – 14:25
14:30 – 15:15
15:20 – 16:05

Rozsah vyučovacích hodin pavilon B
7:30 – 8:15
8:20 – 9:05
9:15 – 10:00
10:20 – 11:05
11:10 – 11:55
12:00 – 12:45 přestávka na oběd
12:50 – 13:35
13:40 – 14:25
14:30 – 15:15
15:20 – 16:05

Délka
přestávky
5 min.
10 min.
20 min.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.

Střední průmyslová škola Otrokovice
(co potřebujete vědět)
Vážení žáci,
brožura, kterou právě držíte v rukou, by Vám měla usnadnit Váš pobyt ve škole. Po
zkušenostech z minulých let jsme se rozhodli stručně shrnout nejdůležitější
pravidla, tzv. nastavit mantinely.
Na webových stránkách školy naleznete platné znění Školního řádu.

V průběhu vyučování (kromě přestávky na oběd) je zakázáno opouštět areál školy.
NTU  DTU  DŘŠ  PODM  VYL
V areálu školy je zakázáno kouření.
NTU  DTU  DŘŠ  PODM  VYL

Kontaktní údaje:

Školní řád


V článku 2 jsou obsažena Vaše práva:
Víte například, že máte nárok na informace o průběhu a výsledcích svého
vzdělávání? Máte právo znát svoji klasifikaci v jednotlivých předmětech a její
zdůvodnění.
Pokud jste zletilí, můžete být voleni do školské rady. Ale i nezletilí žáci můžou
pracovat ve školním parlamentu a obracet se jeho prostřednictvím na
ředitele školy.
Máte také právo na poradenskou činnost – ve škole pracuje výchovná
poradkyně, školní psycholožka, na které se můžete kdykoliv obrátit.
Máte právo na zajištění školního stravování.



V článku 3 jsou obsaženy Vaše povinnosti.
Kromě všech dalších povinností obsažených ve školním řádu je zejména
potřeba docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu
hodin. Pokud přijdete do kterékoliv hodiny pozdě, jedná se o neplnění vašich
povinností.

Střední průmyslová škola Otrokovice
tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice

tel. (sekretariát školy): 577 925 303 slouží k poskytování jakýchkoliv informací o
škole, ke spojení s ředitelem školy

www.spsotrokovice.cz
e-mail: skola@spsotrokovice.cz
Ředitel školy
Zástupkyně ředitele pro TV, VMV
Zástupce ředitele pro TV
Zástupce ředitele pro PV
Zástupce ředitele pro PV
Výchovná poradkyně
Školní psycholožka

Mgr. Libor Basel, MBA
Mgr. Dagmar Pavlacká
RNDr. Ludmila Deštěnská
Ing. Radomil Hanulík
Miroslav Charuza
Ing. Martina Gregorová
Mgr. Eva Oláhová

NTU  DTU  DŘŠ  PODM  VYL


Článek 6 řeší, jakým způsobem svou nepřítomnost omluvíte.
Nemůže-li se žák účastnit vyučování z předem známých důvodů, je povinen
oznámit vyučujícímu, nebo třídnímu učiteli tuto absenci předem.
Každou předem neomluvenou nepřítomnost odůvodní žák ihned po návratu
do školy předložením písemné omluvy.

NTU (do 2 hodin)  DTU (3-10)  DŘŠ (11-35)  PODM (nad 35 hodin)  VYL



Důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování je potřeba doložit nejpozději do 3
kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti.
Pokud svou nepřítomnost nebudete omlouvat tímto způsobem, jedná se o
neomluvenou absenci.

Otázky a odpovědi:
Jak se mám omluvit, když zaspím?
Po příchodu do školy se omluvíš učiteli a pak zajdeš za třídním a řekneš mu to.

NTU (do 2 hodin)  DTU (3-10)  DŘŠ (11-35)  PODM (nad 35 hodin)  VYL

Jak se mám omluvit, když jsem nemocný?
Při nemoci musíš dát vědět (rodiče) škole (třídnímu nebo učiteli OV) co nejdříve.

Jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho
neúčast není omluvena a do 10 dnů od doručení výzvy ředitele školy do školy
nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, posuzuje se, jako by studia
zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy.

Proč musím dělat hodnocení v náhr. termínu, když jsem byl dlouho nemocný?
Pokud překročíš určité procento absencí za dané pololetí z důvodu nemoci, bude
tato absence posuzována individuálně.



V článku 7 jsou popsána pravidla vzájemného chování žáků a pracovníků
školy
Pravidel chování je v tomto bodě obsaženo hodně a je potřeba je dodržovat.

NTU  DTU  DŘŠ  PODM  VYL
Při nedodržení některých pravidel může být postupováno bez některých
předešlých kroků. Rozhodně nebude ve škole tolerováno:
- obzvlášť nevhodné chování k pracovníkům školy
- šikana v jakékoliv formě
- držení alkoholických nápojů a jejich užívání
- šíření, popř. držení jiných návykových látek a jejich užívání
PODM  VYL


V článku 8 jsou uvedena výchovná opatření
Pochvaly
PTU – Pochvala třídního učitele
PŘŠ – Pochvala ředitele školy
Opatření k posílení kázně
NTU – Napomenutí třídního učitele
DTU – Důtka třídního učitele
DŘŠ – Důtka ředitele školy
PODM – Podmíněné vyloučení
VYL - Vyloučení

Kam mám chodit o přestávkách kouřit? Jsem totiž velký kuřák!
Nikam. Škola je nekuřáckým pracovištěm. Moderní je nekouřit! Musíš to vydržet!
Budu se chovat sprostě ve vyučování (o přestávkách) – co mě čeká?
Ani to nezkoušej, nulová tolerance, taky bys mohl vyletět ze školy!
Můžu v hodinách poslouchat mobil, mp4, mp3, …?
Normálně ne, záleží na domluvě s vyučujícím.
Proč mám používat čip?
Otvírám si dveře, eviduji se v docházce do školy a mohu chodit přes čip na obědy.
Jak se dostanu na elektronickou žákovskou knížku?
Musíš mít uživatelské jméno a heslo. Dostal jsi ho na úvodní třídnické hodině.
Aplikace je přístupná z webových stránek školy
Můžou rodiče kontrolovat moji docházku a můj prospěch ve škole?
Mohou kdykoli.
Co se stane, když nepřevezmu obsílku od školy na poště?
Zaděláváš si na problémy. Hrozí ti vyhazov.
Musím se přezouvat ve škole?
Musíš, doma se přece také přezouváš.
Jak mám řešit šikanu, o které ve škole vím?
Určitě zajdi za výchovným poradcem, školní psycholožkou, určitě ti poradí. Hlavně
to neodkládej!

