DODATEK č. 3
ke Školnímu řádu Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod
vydanému dne 15. října 2015
V části III školního řádu Provoz a vnitřní režim školy odstavce 1.1. – 1.4. a 1.10 nově zní:
1.1. Pracoviště Bratříků se pro žáky otevírá v 6.30 hodin, všichni žáci přicházejí do školy
nejpozději v 8.10 hodin a připraví se na vyučování. První vyučovací hodina začíná v 8.15
hodin. Z organizačních nebo jiných závažných důvodů může být zařazena nultá
vyučovací hodina, jejíž začátek je stanoven na 7.25 hodin. Odborný výcvik může začínat
v 7.00 hodin.
1.2. Odloučené pracoviště Kyjovská se pro žáky otevírá v 6.00 hodin, odborný výcvik začíná
nejdříve v 7.00 hodin. Pokud na odloučeném pracovišti probíhá teoretická výuka, řídí se
stanoveným rozvrhem hodin.
1.3. Všichni žáci jsou na začátku každého školního roku třídním učitelem poučeni o zásadách
bezpečnosti při přechodu z jedné budovy na druhou. Na začátku prvního ročníku
vzdělávání třídní učitel projde se žáky stanovenou trasu přecházení. Ta vede výhradně
po chodnících a pro přechod silnice č. 34 jsou žáci povinni vždy použít lávku pro pěší,
která vede nad silnicí.
1.4. Při vstupu do školy je žák povinen použít čipovou kartu nebo kartu ISIC. Čipová karta se
vydává na začátku 1. ročníku po zaplacení stanovené zálohy. Ta je žákům vrácena při
ukončení vzdělávání za podmínky, že vrácená karta je nepoškozená a funkční. Karta
umožňuje vstup do budovy Bratříků ve dnech školního vyučování v době od 6.30 hodin
do 17.00 hodin. Do budovy Kyjovská žáci vstupují žákovským vchodem. Karta žákům,
jejichž výuka zde probíhá, umožňuje vstup do budovy v době od 6.00 do 17.00 hodin.
Ztratí-li nebo poškodí-li žák kartu, nahlásí to ihned v kanceláři školy. Po zaplacení nové
zálohy mu je vydána nová karta. Žák zodpovídá za to, že současně s ním nevchází do
budovy cizí osoba a také za to, že jeho karta nebude zneužita např. při případném
neoznámení ztráty karty.
1.10. O přestávkách se žáci mohou volně pohybovat po budově školy, musí přitom dodržovat
pravidla slušného chování a bezpečnosti. Pokud využijí služeb školní kavárny, konzumaci
provádějí zpravidla v jejích prostorách. Jestliže si chtějí odnést nápoj mimo školní
kavárnu, jsou povinni vždy použít kelímek s víčkem, které zabraňuje vylití nápoje.
Dodatek č. 3 školního řádu byl schválen školskou radou dne 15. října 2019.
Dodatek č. 3 školního řádu vstupuje v platnost od 16. října 2019.
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