
Číslo jednací 307/2020

Školní řád Dívčí katolické střední školy

1 Studentky

1.1 Práva
 Náleží vám práva podle školského zákona tak, jak jsou uvedena v příloze 1 školního

řádu.
 Máte právo vyjádřit svůj názor ve věcech, které se vás týkají.  Tento názor je však

potřeba sdělit přiměřenou formou a v mezích slušného jednání. 
 Máte  právo  žádat  o  pomoc  třídního  učitele,  výchovného  poradce  či  vedení  školy

v situacích, které nejste schopny samy řešit.
 Máte právo žádat o pomoc učitele, pokud nerozumíte učivu.

1.2 Docházka
 Vaší povinností je účastnit se veškerého vyučování a povinných akcí školy v plném

rozsahu.
 Do školy přicházejte včas (to je tak, abyste nejpozději 5 minut před zahájením výuky

seděly připraveny na svém místě).
 Pětiminutová rezerva se týká i všech srazů mimo budovu školy.
 V případě  nařízení  karantény  nebo  kvůli  mimořádným  opatřením  Ministerstva

zdravotnictví  ČR  nebo  hygienické  stanice  škola  poskytuje  vzdělávání  distančním
způsobem. Vaší povinností  je vzdělávat  se distančním způsobem. Škola přizpůsobí
distanční  výuku  vaším  individuálním  podmínkám  i  personálním  a  technickým
možnostem školy.

1.3 Omlouvání absencí
 Každou absenci je třeba neprodleně omluvit.
 V případě,  že  chybíte  z důvodu,  o  kterém jste  předem nevěděli,  je  vaší  povinností

(jste-li zletilé) nebo povinností vašich rodičů dát v první den absence o sobě vědět E-
mailem, telefonicky či písemně.

 Omluvenky si nechávejte psát pouze do průkazu studenta.
 Absence vám mohou omluvit rodiče nebo vy samy (jste-li zletilé) v maximální míře

jeden den za měsíc.
 Všechny ostatní absence vám omlouvá pouze lékař.
 V případě,  že  chcete  volno  delší  než  jeden  den  z jiných  než  zdravotních  důvodů,

vyplňte  vy  (jste-li  plnoleté)  nebo  vaši  rodiče  žádost,  kterou  naleznete  na
www.divciskola.cz a odevzdejte ji třídnímu učiteli. O uvolnění rozhodne ředitel školy
na základě vašich studijních výsledků.

1.4 Vybavení
    Do školy a na školní akce přicházejte vždy slušně oblečené a upravené. Váš oděv (a

účes) ať odpovídá bezpečnostním a hygienickým normám. Bezpečnostní a hygienické
požadavky se vztahují  i  na vše, čím jste ověšeny (náramky, náhrdelníky, náušnice,
peersing, ...).

http://www.divciskola.cz/


    Dodržujte zásady osobní hygieny.
    Do  školy  a  na  školní  akce  si  noste  všechny  předepsané  pomůcky  podle  pokynů

jednotlivých učitelů.
    Do školy a na školní akce si neberte věci, které nepotřebujete k výuce (zejména drahé

přístroje,  šperky,  větší  obnos peněz,…).  Za tyto  i  další  věci,  které  nejsou k výuce
prokazatelně potřebné, škola v žádném případě neručí.

    Dále je přísně zakázáno přinášet do školy a na školní akce nebo ve škole a na školních
akcích přechovávat či konzumovat jakékoli omamné látky (kouření, alkohol, drogy,
…).

    Mobilní telefony musí být po celou dobu výuky vypnuté a uložené tak, aby jej učitelé
nezahlédli ani koutkem oka. Používání mobilních telefonů (včetně osobních tabletů a
dalších  elektronických  zařízení)  vám  není  v době  vyučování  dovoleno.  Zákaz
používání všech výše uvedených elektronických zařízení se vztahuje i na dobu, kdy
probíhá výuka mimo budovu školy a také na školní akce.

    Do školy nenoste zbraně, ani jiné předměty, které by mohly ohrozit zdraví vaše, nebo
spolužaček.

1.5 Vyučování
    Na začátku kterékoli vyučovací hodiny buďte připraveni na svých místech.
    Po příchodu do školy se v šatně přezujte do domácí obuvi.
    V hodinách se zvýšenými požadavky na bezpečnost dodržujte řády učeben, které jsou

uvedeny v příloze 2. 
    Na školních akcích zachovávejte stanovená pravidla, s nimiž budete vždy na začátku

seznámeny.
    O přestávkách a ve volných hodinách se můžete zdržovat na chodbách, ve volných

učebnách  nebo  s výslovným souhlasem  učitele  v počítačové  učebně.  Všude  dbejte
pokynů dozoru a žádným způsobem nerušte vyučování.

1.6 Další bezpečnostní pokyny
    Dojde-li k úrazu, hlaste jej neprodleně vyučujícímu nebo dozor konajícímu učiteli.
    Během  vyučování  nebo  školních  akcí  neopouštějte  školní  budovu  bez  souhlasu

vyučujícího nebo pedagogického dozoru, a to ani o přestávkách a volných hodinách.
Podobně se při mimoškolních akcích nevzdalujte bez souhlasu učitele z vymezeného
stanoviště.

    Prostory školy smíte opustit pouze o přestávce na oběd.
    Návštěvám je  vstup  do školy  povolen  se  souhlasem vyučujícího  (vedoucího  dne),

případně ředitele školy.
    Z bezpečnostních důvodů neotvírejte v budově okna. O tuto službu požádejte učitele.
    Je přísně zakázáno nabíjení  jakýchkoli  soukromých elektrických přístrojů  (mobilní

telefony, MP3 přehrávače, notebooky aj.) z elektrické sítě školy. 

    Do ředitelny, kabinetu, knihovny vstupujte pouze v přítomnosti vyučujícího.
    Vstup do školní  kuchyně a  zázemí  kuchyně není  povolen,  mimo výuku předmětu

Přípravy pokrmů.
    V prostorách celého areálu kláštera se chovejte s náležitou úctou a hlavně v tichosti.

Po skončení výuky se déle v areálu nezdržujte.



    Jakékoliv  požití  omamných  nebo  jiných  návykových  toxických  látek  je  přísně
zakázáno i  mimo školu a  mimo rámec akcí  pořádaných školou. Na výzvu ředitele
školy je každá studentka povinna se podrobit testu na alkohol a jiné toxické látky.

    Na hudební nástroje můžete hrát, nebo jiné pomůcky v majetku školy můžete používat
pouze v přítomnosti vyučujícího a s jeho souhlasem. Mimo vyučovací hodiny nesmíte
požívat ani šicí, ani psací stroje.

1.7 Chování
 Zachovávejte pravidla společenského chování (vstávejte při příchodu učitele do třídy i

při jeho odchodu, zdravte všechny dospělé osoby ve školní budově atd.). 
 Vyhýbejte  se  užívání  neuctivých  nebo  jinak  nevhodných  výrazů  vůči  komukoli  a

buďte navzájem ohleduplní. 
 Neobtěžujte ostatní a nejednejte způsobem, který může druhým přivodit škodu.
 Pokud byste vy sami byli šikanováni nebo byste byli svědky takové situace, oznamte

to okamžitě kterémukoli učiteli (nejlépe třídnímu nebo výchovnému poradci).
 Pokud svým chováním způsobíte škodu, ihned ji ohlaste.  Vaší povinností je škodu

nahradit.
 Nepůjčujte nikomu ve škole peníze, ani si je od nikoho nepůjčujte. Půjčení si peněz

bude hodnoceno jako krádež. To platí i pro nefinanční zápůjčky jako např. oblečení,
kosmetika atd.

 Nepůjčujte nikomu ve škole mobilní telefon, ani si jej od nikoho nepůjčujte. Půjčení si
mobilního telefonu bude hodnoceno jako krádež.

1.8 Pořádek
 Ve  školní  budově  nijak  neznečišťujte  ani  nepoškozujte  místnosti,  nábytek  ani

vyučovací pomůcky a zachovávejte pořádek.
 Před odchodem z učebny ukliďte své místo a jeho okolí.
 Jste-li  pověřeni  třídní  službou,  pak  před  hodinou obstarávejte  křídu  a  houbu a  po

každé hodině mažte  tabuli.  Nedostaví-li  se  učitel  do 10 minut  po začátku  hodiny,
upozorní  na  to  třídní  služba  zástupce  ředitele,  případně  ředitele  nebo  kteréhokoli
z učitelů.

 Pokud zjistíte závady nebo poškození školního majetku, ohlaste je neprodleně učiteli.

1.9 Klasifikace
 Váš prospěch v jednotlivých předmětech, chování i celkový prospěch jsou hodnoceny

obvyklými klasifikačními stupni (§ 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb.).
 Pro  určování  stupně  prospěchu  v jednotlivých  předmětech  na  konci  klasifikačního

období  není  určující  „číselný“  průměr  klasifikace,  nýbrž  kvalita  práce  a  učební
výsledky během celého klasifikačního období.

 Podklady pro vaši klasifikaci v jednotlivých vyučovacích předmětech získává učitel
prostřednictvím  písemného  zkoušení,  ústního  zkoušení,  soustavného  sledování  při
výuce nebo prostřednictvím samostatných prací.

 Dostatečný  podklad  pro  klasifikaci  za  pololetí  jsou  4  známky  z  ústního  nebo
písemného  zkoušení  nebo  samostatné  práce.  Jedna  známka  přitom  musí  být
z písemného zkoušení (s výjimkou tělesné výchovy), u předmětů matematika, český
jazyk,  cizí jazyk, zdravověda, základy  pečovatelství, vedení domácnosti a příprava



pokrmů, příprava pokrmů, základy šití, ruční práce a rodinná výchova musí být tato
jedna  známka  ze  souhrnné  písemné  práce  na  závěr  pololetí.  Každý  předmět  má
možnost tato pravidla se souhlasem ředitele školy upravit a zveřejnit.

 Každý  učitel  stanoví  další  podmínky  klasifikace  ze  svých  předmětů  (docházka,
samostatná  práce,  apod.).  Nestanoví-li  učitel  přísnější  požadavky,  musíte  splnit
alespoň 50% účast na každém předmětu, u předmětu Pečovatelská a sociální praxe je
nutná minimálně 80% docházka.

 Nesplňujete-li na konci pololetí požadavky pro klasifikaci, nařídí vám učitel zkoušku
na doplnění klasifikačních podkladů.

 Nelze-li  vás  klasifikovat  na  konci  pololetí,  určí  ředitel  školy  pro  vaši  klasifikaci
náhradní termín (v případě prvního pololetí do 2 měsíců od konce pololetí, v případě
druhého pololetí do konce září následujícího školního roku).

 Chování  je  hodnoceno  individuálně  a  v  širších  souvislostech.  Snížené  známce
z chování nemusí předcházet výchovné opatření.

1.10 Individuální vzdělávací plán
 Nezletilému  žákovi  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  nebo  s  mimořádným

nadáním  může  ředitel  školy  na  základě  písemného  doporučení  školského
poradenského zařízení  a na základě žádosti  zákonného zástupce povolit  vzdělávání
podle individuálního vzdělávacího plánu (zletilému žákovi za obdobných podmínek na
základě jeho vlastní žádosti).

 Kromě toho může ředitel školy povolit na základě žádosti individuální vzdělávací plán
i z jiných závažných důvodů. (§ 18 zákona) V takovém případě je  plánem určena
zvláštní  organizace  výuky  a  délka  vzdělávání  při  zachování  obsahu  a  rozsahu
vzdělávání (§ 5 vyhl.).

 Ředitel  školy  seznámí  žáka  a  zákonného  zástupce  nezletilého  žáka  s  průběhem
vzdělávání podle IVP a s termíny zkoušek. IVP podepsaný ředitelem školy, žákem a
zákonným zástupcem se stane součástí osobní dokumentace žáka.

1.11 Výchovná opatření
 Za dobrou práci ve škole či na praxi vám může být třídním učitelem udělena pochvala.
 Ředitel  školy  může  udělit  pochvalu  za  výjimečný  čin  a  za  výbornou reprezentaci

školy.
 Za přestupky proti školnímu řádu vám mohou být uložena tato výchovná opatření:

napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy. 
 Tato opatření se ukládají v průběhu roku co nejdřív po porušení školního řádu.
 Důtku třídního učitele můžete dostat za drobnější přestupky proti školnímu řádu, nebo

za tři neomluvené hodiny, či tři pozdní příchody. 
 Důtku  ředitele  školy  můžete  dostat  za  vážnější  přestupky,  nebo  za  6  pozdních

příchodů, nebo za 5 neomluvených hodin.
 Za  hrubé  nebo  opakované  přestupky  proti  školnímu  řádu,  nebo  za  9  pozdních

příchodů, či 7 neomluvených hodin můžete dostat dvojku z chování.
 Za  obzvláště  hrubé  nebo  opakované  přestupky  proti  školnímu  řádu,  nebo  za  12

pozdních  příchodů,  či  10  neomluvených  hodin  můžete  dostat  trojku  z chování  a
podmínečné vyloučení. Ředitel školy může také rozhodnout o vyloučení studentky ze
studia, a to na základě hrubých nebo opakovaných přestupků proti školnímu řádu.



2 Zákonní zástupci

2.1 Kontakt se školou
 Nejdůležitější  informace  (organizační  a  o  průběhu  studia)  vám  škola  sděluje

prostřednictvím studijního průkazu žáka.
 Základní kontaktní osobou je pro vás třídní učitel,  ale obracet se můžete i na další

jednotlivé učitele, nejlépe prostřednictvím elektronické pošty (adresy jsou uvedeny na
stránkách  školy),  případně  osobně  či  telefonicky.  V  závažnějších  záležitostech  se
laskavě obracejte na vedení školy.

 O průběhu studia se navíc můžete informovat osobně při třídních schůzkách.
 Důležitým  zdrojem  informací  jsou  internetové  stránky  naší  školy,  na  nichž  jsou

zveřejňovány  mimo  jiné  i  změny  v rozvrhu  tříd  –  tedy  i  informace  o  případném
zkrácení výuky. Stránky najdete na adrese www.divciskola.cz. Doporučujeme se na
těchto stránkách registrovat.

Seznam příloh:
1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců podle zákona 561/2004 Sb.
2. Řády jednotlivých učeben
3. Seznam údajů evidovaných ve školní matrice
4. Klasifikační řád školy

Schváleno školskou radou dne 31.8.2020

V Praze dne 1. 9. 2020

Mgr. Josef Civín
                                                                                                        ředitel školy
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