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Školní řád Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, 

 Vimperk, Pivovarská 69 

 

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán 

školy Školní řád Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk, Pivovarská 69. 

Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o 

pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 

 

A. Práva a povinnosti žáků 

1. Žáci mají právo 

a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, 

b) být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí,  

d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich 

prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a 

vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, 

e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž 

jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, 

f) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání, 

g) na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, na svobodu myšlení, projevu, 

shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, 

být seznámeni se všemi předpisy se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve škole. 

2. Žáci jsou povinni 

a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, 

b) dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli 

seznámeni, 

c) se ve škole chovat slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbát pokynů pedagogických a 

provozních pracovníků školy, dodržovat školní řád školy a řády odborných učeben. Chovat se tak, aby 

neohrozili zdraví svoje, ani jiných osob, 

3. Zletilí žáci jsou dále povinni 

a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním 

řádem v omluvném listu. 

c) neprodleně informovat třídního učitele o změně osobních údajů, které jsou dle § 28 odst. 2 a 3 

školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a další údaje, které jsou podstatné pro 

průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta, a změny v těchto údajích.      
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B. Zákonní zástupci žáků  

1. zákonní zástupci mají právo: 

a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání jejich dětí 

b) volit a být voleni do školské rady 

c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání 

d) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dětí podle 

školského zákona. 

Na informace podle písmene a) mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče (popřípadě 

osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost). 

2. zákonní zástupci nezletilých studentů jsou povinni:  

a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy  

b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání 

žáka 

c) informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných 

změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly 

mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě a žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu 

postižení, nebo zdravotně znevýhodněn 

d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými 

školním řádem v omluvném listu 

e) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. a další údaje, 

které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích. 

 

C. Další ustanovení školního řádu 

1. Žák chodí do školy pravidelně a podle rozvrhu hodin. Žák dochází do školy natolik včas, aby na 

začátku každé vyučovací hodiny byl připraven na vyučování, a účastní se činností organizovaných 

školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro přihlášené žáky povinná.  

2.  Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen.      

3. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní 

prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí do školy učebnice a školní potřeby 

podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.       

4. Během vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí areál školy bez vědomí vyučujících. V 

době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem.       

5. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví 

škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).       

6. Cenné předměty, peníze a šperky nosí žák neustále u sebe a odkládá je pouze na pokyn vyučujícího. 

Mobilní telefon je během výuky vypnutý a uložený v zavazadle.  

7. Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost 

jeho nebo jiných osob.   
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8. Žák může po dohodě s vyučujícím používat vlastní notebook, pokud byl tento v příslušném školním 

roce zkontrolován revizním technikem a shledán bez závad. Při jeho používání se řídí pokyny 

příslušného vyučujícího. 

9. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo ve škole nebo v průběhu výuky bez ohledu na 

místo konání, hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci 

školy. 

10. Žák nesmí bez souhlasu vyučujícího provádět jakákoliv zapojení do počítačové nebo silové sítě. 

11. Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování. 

12. Každému žákovi je přidělena na dobu studia školní e-mailová adresa, pomocí níž může využívat 

služeb elektronického informačního systému, který slouží ke vzájemné komunikaci s vyučujícími a 

předávání studijních materiálů. Dále získává externí úložiště o kapacitě 30 GB. 

13. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví 

školní řád následovně: 

a) odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, 

vychovatele, trenéra, lékaře, kterou žák předloží předem vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu 

hodinu), nebo třídnímu učiteli – při uvolnění na více hodin.  

b) zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák je povinen neprodleně informovat o nepřítomnosti žáka ve 

výuce třídního učitele nebo zaměstnance v kanceláři školy (ještě týž den, kdy se žák nedostavil do 

výuky, nejpozději však následující pracovní den). Dále je žák povinen nejpozději do 3 pracovních dnů 

od nástupu do vyučování předložit třídnímu učiteli písemně důvody své nepřítomnosti potvrzené 

zákonným zástupcem nebo lékařem v omluvném listu. Třídní učitel může stanovit požadavek na 

omlouvání absence lékařem. 

c) při absenci delší než 5 vyučovacích dnů je žák nebo zákonný zástupce žáka povinen doložit důvod 

nepřítomnosti lékařským potvrzením, úředním potvrzením apod.; toto potvrzení je součástí omluvenky 

zákonného zástupce nebo zletilého žáka; třídní učitel může v odůvodněných případech stanovit jiný 

počet dní pro doložení absence lékařem. 

d) nemůže-li se žák zúčastnit vyučování nebo akcí pořádaných školou z důvodů předem známých, 

předloží svému třídnímu učiteli minimálně 14 dní před konáním akce žádost o uvolnění. O uvolnění 

nezletilého žáka žádá jeho zákonný zástupce. Žádost o uvolnění z výuky může podat zákonný zástupce 

též elektronicky.  

e) povolení k uvolnění z jedné vyučovací hodiny může dát vyučující příslušné hodiny, 1 – 2 dny 

omlouvá třídní učitel a při nepřítomnosti po dobu 3 a více dní musí být udělen souhlas ředitele školy. 

Žádost o uvolnění z vyučování se podává do kanceláře školy prostřednictvím třídního učitele. 

Rozhodnutí o uvolnění bude sděleno zákonným zástupcům prostřednictvím elektronické komunikace 

(přes systém Bakalář nebo emailem). 

f) opatření v případě pozdních příchodů a neomluvených hodin: 

Pozdní příchody řeší v rámci své pravomoci třídní učitel. V jednom pololetí lze tolerovat max. 3 

pozdní příchody; za 4. pozdní příchod uděluje napomenutí třídního učitele, za 6 pozdních příchodů 

důtku třídního učitele, za 8. důtku ředitele školy. Třídní učitel zohlední případné dopravní problémy a 

kalamitní situace. 

1 - 5 neomluvené hodiny: důtka třídního učitele;   

6 - 10 neomluvených hodin: důtka ředitele školy 
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11 – 20 vyučovacích hodin: důtka ředitele školy + 2. stupeň z chování; 

21 – 35 vyučovacích hodin: důtka ředitele školy + 3. stupeň z chování; 

nad 35 vyučovacích hodin: podmínečné vyloučení ze studia ze studia + 3. stupeň z chování 

   (5. G – 8. G, G4, OA). 

 

Provoz a vnitřní režim školy    

A. Režim činnosti ve škole  

1. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek podle rozvrhu hodin.  

Vyučování končí nejpozději v 16:15 hodin. V oboru vzdělání zaměřeného na sportovní přípravu se 

začátek a konec teoretického vyučování stanoví v souladu s tréninkovými potřebami příslušného 

sportovního odvětví podle předem stanoveného plánu. 

2. Budova A se pro žáky otevírá ve vyučovací dny v 6:30 hodin. Před vyučováním se žáci 

shromažďují v době od 6:30 v učebně č. 13 nebo 14 a od 7:00 je možno využít IC školy (knihovna) 

Ostatní učebny (kromě odborných učeben) se otevírají v 7:30 hod., tj. v dobu, od kdy je zajištěn dozor 

nad žáky ve všech budovách.  

3. Po příchodu do školy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená - v šatnách. Žáci se v 

šatnách se nezdržují. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením 

vyučujícího nebo při povoleném pozdějším příchodu do školy.  Žák je povinen v budovách školy 

používat přezůvky.  V přezůvkách se nesmí chodit na oběd nebo mimo areál školy Nepřezutí je 

považováno za porušení tohoto řádu (ŠŘ). 

4. Přezůvky žák po výuce ukládá do obalu zavěšeného na háčku v šatně nebo ve skříňce. Je 

nepřípustné ponechávat přezůvky volně na podlaze. Před prázdninami je žák povinen odnést všechny 

své věci ze šaten i tříd, vyklidit přidělenou skříňku a ponechat ji odemčenou do nástupu do školy po 

prázdninách.  

6. O všech přestávkách je umožněn pohyb žáků mimo třídu, vždy však v areálu školy. Žákům je přísně 

zakázáno opouštět areál školy v době školního vyučování. Volné hodiny mohou žáci trávit v učebně 

č. 27 nebo v knihovně. 

7. Provoz ve školních budovách probíhá ve všedních dnech, od 6:55 do 17:00 hodin. Úřední hodiny 

kanceláře školy jsou vyznačeny u vstupu do kanceláře školy a na webových stránkách školy. 

8. Pro pořádání mimoškolních akcí platí rovněž pravidla školního řádu. 

9. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo areál školy se žáci řídí pravidly 

silničního provozu a pokyny pedagogických pracovníků. Trasa přesunu do TEL 2 a zpět je stanovena: 

škola – ul. Pivovarská – ul. 1. máje, - ul. Johnova (kolem MěKS) - poliklinika – podchod pod ul. 

Sušickou – tělocvična 2 (ul. Mírová) 

10. Zvláště je důležité dbát na dodržování pravidel silničního provozu při absolvování tréninkových 

jednotek – žáci sportovní přípravy, dbát pokynů trenéra, který je při tréninku doprovází v 

doprovodném vozidle, označeném výstražným světlem. Doprovodné vozidlo jede vždy za tréninkovou 

skupinou žáků. Probíhá-li výuka v terénu, jsou žáci povinni dbát pokynů trenéra nebo učitele, který za 

výuku zodpovídá. 

11. V období školního vyučování, kdy je již ukončena výuka v posledním ročníku vzdělávání, již žák 

školu nenavštěvuje. 
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B. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků 

1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob 

žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. 

2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli, v době jeho nepřítomnosti v kanceláři 

školy.  Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí – uzamykání šaten. 

3. Žáci jsou povinni odložit cenné věci v trezoru školy.  

4. Žákům nižšího stupně osmiletého gymnázia a dalším žákům podle rozhodnutí ředitele školy jsou 

bezplatně poskytovány učebnice. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, 

ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu.  

5. Je-li žákovi přidělena šatní skříňka, je povinen v ní udržovat pořádek, na dobu prázdnin ji nechat 

prázdnou a čistou a na konci školního roku ji předat třídnímu učiteli ve stavu, v jakém mu byla 

svěřena. O poskytnutí šatní skříňky rozhoduje ředitel školy.  

6. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i 

nepedagogickými.  

7. V případě důvodného podezření na požití alkoholu nebo zneužití návykových látek je možno použít 

příslušný tester. 

8. Škola vede evidenci úrazů dětí a žáků, k nimž došlo při školním vyučování, o přestávkách nebo 

školních akcích konaných mimo školu, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a 

institucím.  

9.  Žáci sportovní přípravy jsou vybavení při tréninku ochrannými prostředky (helmy, rukavice, 

chrániče apod.) podle vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek sportu. Škola prostřednictvím 

trenérů dbá, aby ochranné prostředky byly v použitelném stavu, a kontroluje jejich užívání.  

10. Přístup k počítači je žákovi umožněn pouze v době výuky nebo na základě výslovného souhlasu 

zaměstnance školy. Žák není rovněž oprávněn používat počítač, který je umístěn na katedře.  V době 

provozu Informačního centra mohou žáci využívat počítače v knihovně.  

 

C. Chování žáka ve škole 

Žák je dále povinen po celou dobu studia:  

a) pilně se učit a svědomitě plnit všechny úkoly uložené vyučujícími 

b) podporovat úsilí pedagogických pracovníků o rozvoj školy 

c) chovat se slušně a přátelsky ke spolužákům a být dobrým příkladem v chování a kulturnosti 

vyjadřování, především mladším žákům 

d) dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a protipožární opatření, a to 

především v laboratořích a při praktické výuce 

e) ve styku s pracovníky školy používat oslovení pane, paní s uvedením titulu, event. funkce 

(profesore, doktore, inženýrko, řediteli, ředitelko, zástupkyně, učiteli, učitelko, školníku, uklizečko 

apod.). Familiární oslovení ve spojení s příjmením se zakazuje (tedy ne pane Nováku...) 
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f) po dobu studia je žák povinen chovat se v mimoškolní době tak, aby nepoškozoval jméno školy, 

jejích zaměstnanců a ostatních žáků. 

Ve vyučovací části školního roku je žák povinen: 

a) být přítomen ve škole a připraven na výuku, slušně a přiměřeně oblečen, vhodně a čistě upraven a 

při vstupu do školní budovy se přezouvat. Za obuv na přezutí se nesmí používat stejná obuv jako na 

cestu do školy a zpět.  Při slavnostních příležitostech ve škole a na veřejnosti chodí žáci ve 

společenském oblečení.  

b) pro potřeby žáků přecházejících mezi budovami jsou pořízeny z důvodu bezpečnosti karty, které 

přiložením ke čtecímu zařízení umožní žákům vstup do školních budov. Bezpečnostní karty jsou 

zpoplatněny a žák školy je povinen si kartu zakoupit. Karta se stává majetkem žáka, po skončení 

studia ji nevrací a nemá nárok na vrácení poplatku za kartu. Odcizení nebo ztrátu karty je povinen 

bezprostředně oznámit třídnímu učiteli, který v kanceláři školy zajistí potřebné.  

c) ve výuce tělesné výchovy používat sportovní obuv a vždy oblečení určené vyučujícím. 

V tělocvičnách je zakázáno používat obuv s tmavou podrážkou. 

d) na školních exkurzích, kurzech, cvičeních, trénincích, soustředěních apod. se žáci školy řídí pokyny 

pedagogického vedoucího, ve školní jídelně se chovají ukázněně a dodržují hygienická a společenská 

pravidla stolování. Škola nemá vlastní stravovací a ubytovací zařízení. Školní stravování a ubytování 

většiny žáků probíhá v jiných školských zařízeních (kromě žáků ubytovaných na DM SG, nám. 

Svobody 44).  Žáci se proto chovají jako hosté a dodržují řád školského zařízení, ve kterém jsou 

ubytováni nebo se v něm stravují. 

e) žáci navštěvují jídelnu pouze mimo vyučování - vyučování je proto pro ně považováno v době 

polední přestávky za ukončené a cestu do jídelny, event. zpět absolvují žáci na vlastní nebezpečí. 

f) Gymnázium a SOŠe Vimperk, uskutečňuje vyučování ve čtyřech budovách v ulici Pivovarské A, B, 

C, D, dále také v tělocvičně 2, v ulici Mírová  a  v budově na nám. Svobody 44 (výuka SP a DM). Žáci 

smějí mezi výše zmíněnými lokalitami přecházet pouze s pedagogickým doprovodem nebo po předem 

stanovené trase. Zahájení výuky následující v jiné budově se pak považuje za začátek vyučování. 

g) při přesunech dbají žáci těchto pokynů: 

- přesun se koná nejkratším směrem, vždy po chodnících, vozovky jsou překonávány po přechodech 

pro chodce 

- žáci dodržují pravidla silničního provozu, jsou trvale pozorní a ukáznění. Cestou se nestrkají, 

nevstupují zbytečně do vozovky, chodí maximálně ve dvojicích 

- velkou pozornost je třeba věnovat stavu počasí. Přizpůsobit pohyb náledí, všem druhům snížené 

viditelnosti, stavu ovzduší 

- při jízdě hromadnými dopravními prostředky platí v plném rozsahu zásady Přepravního řádu 

- chování je v souladu s požadavky na žáka střední školy 

h) pokud je výjimečně organizováno vyučování na jiném místě (plavecký bazén, divadlo, kino, zimní 

stadion, sportovní areál Vodník apod.), řídí se přesun žáků zvláštními pravidly, je plně v kompetenci 

příslušného vyučujícího a ten také nese zodpovědnost za způsob přesunu, poučení žáků a z toho 

vyplývající jejich bezpečnost. Veškerá poučení evidují učitelé v třídní knize. 

 

i) všem žákům je zakázáno: 
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- kouřit a používat elektronickou cigaretu v prostorách školy i mimo budovu školy o přestávkách a při 

akcích organizovaných školou  

- v prostorách školy i mimo školu při činnostech organizovaných školou požívat alkoholické nápoje. 

Nosit do školy, držet, distribuovat a zneužívat návykové látky (drogy…) 

- nosit do školy bez závažnějšího důvodu větší peněžní částky (při platbě škole lze uložit tyto částky 

v zalepené obálce opatřené podpisy v kanceláři školy) nebo cennější věci a věci nebezpečné pro život 

a zdraví lidí (zbraně, dýky, výbušniny, chemikálie apod.)  

- běhat po chodbách školy, po schodech i učebnách, naklánět se přes zábradlí na chodbách a ze všech 

oken školy, sedět na parapetu okna 

- používat prostor areálu k parkování motorového vozidla 

- vyrušovat při vyučování, napovídat při zkoušení a při písemných prověrkách, opisovat a používat 

nedovolených pomůcek 

- používat při vyučovací hodině mobilní telefon (ani jako kalkulačku, ani jako slovník bez souhlasu 

vyučujícího)  

- hrát ve škole hazardní hry 

- bez povolení pořizovat ve škole a na školních akcích audio a video nahrávky a umisťovat je na 

internet  

 

D. Další informace pro žáky: 

Zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka může písemně požádat ředitele školy o: 

a) přeřazení do vyššího ročníku, 

b) povolení individuálního vzdělávacího plánu, 

c) povolení odlišné úpravy vzdělávání, 

d) přestup, 

e) změnu oboru vzdělání, 

f) přerušení vzdělávání, 

g) opakování ročníku, 

h) uznání dosaženého vzdělání, 

i) přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení vzdělávání, 

j) uvolnění z vyučování danému předmětu, 

k) uvolnění z výuky ve stanoveném termínu, 

l) zanechání studia, 

m) náhradní termín pro klasifikaci nebo splnění podmínky stanovené učebním plánem pro daný 

ročník, 

n) výjimku z předepsané docházky. 

Při zamítnutí žádostí uvedených pod písmeny a) - g) se s výjimkou bodu c) jedná dle zákona č. 

500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.  

Žádost k řediteli školy musí splňovat tyto náležitosti: 

- adresa žadatele se specifikací třídy žáka, 

- adresa školy (celý název školy), 

- název žádosti, 

- popis žádosti s uvedením důvodů případně termínů, ke kterým má být žádost účinná, 
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- datum žádosti, 

- podpis zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka 

- úřední formát žádosti A4 

- vyjádření třídního učitele, trenéra 

 Žádosti je třeba předat prostřednictvím třídních učitelů do kanceláře školy. Žádost o uvolnění z výuky 

je možné podat též elektronicky.  

 

 

E. Žákovské služby: 

Touto formou se žáci podílejí na zajišťování plynulého chodu školy, pořádku ve třídách, a tím aktivně 

přispívají ke zlepšení učebně-výchovného procesu. Třídní službu vykonávají zpravidla dva žáci po 

dobu jednoho týdne. Jsou určeni třídním učitelem a jejich jména jsou zapsána do třídní knihy. 

Výjimečně mohou být stanoveny žákovské služby další podle organizace práce ve třídě. 

Služba zajišťuje: 

- umytí tabule mokrou houbou a připravenost třídy na vyučovací hodinu (křídy, pořádek ve třídě, 

pomůcky dle pokynu vyučujících) 

- hlášení nepřítomnosti žáků na začátku každé vyučovací hodiny, 

- v případě že se vyučující nedostaví do třídy do 10 minut po začátku vyučovací hodiny, vyhledá ho 

služba v jeho kabinetě. Jestliže nebude přítomen ani tam, nahlásí jeho nepřítomnost v kanceláři 

zástupce ředitele školy nebo kanceláři školy, 

- po skončení vyučování kontrolu čistoty a pořádku ve třídě, vyklizení lavic a zvednutí židlí na lavice. 

 

 

  

 

Projednáno a schváleno v pedagogické radě dne 31. 8. 2015 

 

Projednáno a schváleno ve školské radě dne 6. 10. 2015 

 

 

 

………………        …………………….. 

Mgr. Jan Heřta            Radka Klementová 

  ředitel školy          předseda školské rady                                

 


