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Nahrazuje VD č. Sm 10/2013 Počet příloh 1 

V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), zákona č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, vyhlášky č. 13/2005 Sb., 

o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci 

školního roku, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních 

školách závěrečnou zkouškou a ukončování vzdělání v konzervatoři absolutoriem, ve znění 

jejich pozdějších předpisů 

v y d á v á m 

 

po schválení Školskou radou „Školní řád SŠT“ (dále jen „školní řád“). 

1. Se školním řádem musí být prokazatelně seznámeni všichni žáci, pedagogové i ostatní 
zaměstnanci SŠT a bude všem dostupný v sekretariátu ředitele a u všech vedoucích 
zaměstnanců.  

2. Školní řád bude vyvěšen na veřejném přístupném místě v administrativní budově školy, 
v prostorách teoretického vyučování (TV), dílen odborného výcviku (PV), v domově 
mládeže (DM) a na webových stránkách školy www.sstmost.cz.  

3. O vydání a možnosti do školního řádu nahlédnout nebo si jej přečíst musí být 
informováni prokazatelným způsobem zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí 
žáci. Informace na teoretickém vyučování podají třídní učitelé, na praktickém vyučování 
učitelé odborného výcviku a na DM vychovatelé. 

4. Právo nahlížet do školního řádu, nebo si jej přečíst, má každá osoba. 

PaedDr. Karel Vokáč 

ředitel SŠT 

Vydán dne Platí od Platí do Nahrazen vnitřním dokumentem č. 

28. 03. 2014 29. 3. 2014   

Rozdělovník A, B, C 

 

http://www.sstmost.cz/

