Các quy định của trường
I. Quyền lợi và trách nhiệm của học sinh và người đại diện hợp pháp của họ tại trường và quy tắc
về mối quan hệ với ngũ giảng viên.
1. Học sinh có quyền
a) giáo dục và sử dụng các dịch vụ của trường theo luật giáo dục,
b) được thông báo về khóa học và kết quả đào tạo của họ,
c) lập trong trường các cơ quan tự quản của học sinh, bỏ phiếu và bầu cử, làm việc
trong đó và thông qua cơ quan có thể nói chuyện với hiệu trưởng của trường với thực tế là
hiệu trưởng của trường có trách nhiệm giải quyết ý kiến của các cơ quan tự quản,
d) bày tỏ ý kiến của họ về tất cả các quyết định liên quan đến các vấn đề giáo dục, các ý kiến
hướng tới giáo viên, cô giáo chủ nhiệm, cô giáo tâm lý, v.v.
e) biết về các thông tin và sự tư vấn của nhà trường về vấn đề liên quan đến giáo dục
f) yêu cầu trợ giúp hoặc lời khuyên từ bất cứ nhân viên nào của trường - nếu học sinh cảm
thấy bất tiện hoặc gặp rắc rối.
2. Phụ huynh (người giám hộ hợp pháp) có quyền
a) tự do lựa chọn trường học cho con của họ,
b) biết thông tin về quá trình giáo dục của học sinh ở trường,
c) thông tin về trường học theo Luật số 106/1999 Sb. về truy cập thông tin miễn phí,
d) xem quyển báo cáo hàng năm và làm bản sao,
e) quyền giáo dục bằng ngôn ngữ của một thiểu số quốc gia, theo các điều kiện quy định tại
Mục 14 của Luật Giáo dục,
f) biết thông tin và tư vấn trợ giúp của trường học hoặc cơ sở tư vấn của trường về các vấn
đề liên quan đến giáo dục theo luật Giáo dục,
g) học sinh với giáo dục đặc biệt có quyền giáo dục, nội dung, hình thức và phương pháp phải
tương ứng với nhu cầu và khả năng giáo dục của họ, tạo các điều kiện cần thiết và sự hỗ trợ
tư vấn của nhà trường và cơ sở tư vấn của trường,
h) bầu cử và được bầu vào hội đồng trường
i) bình luận về tất cả các quyết định liên quan đến các vấn đề thiết yếu của giáo dục học sinh,
j) yêu cầu kiểm tra lại học sinh
3. Các học sinh có trách nhiệm
a) đến trường đúng giờ và giáo dục đúng đắn
b) tôn trọng quy định và hướng dẫn của nhà trường để bảo vệ sức khỏe và dữ an toàn
c) tôn trọng các chỉ dẫn của nhân viên nhà trường, được ban hành theo các quy định của
pháp luật và các quy tắc của trường học
d) tôn trọng các quy tắc sử dụng công nghệ thông tin truyền thông, Internet và điện thoại di
động (trong lớp, giờ nghỉ, trong trường)
 trong giờ học và trong các sự kiện của trường học, không được phép sử dụng các
công nghệ truyền thông thông tin, Internet và điện thoại di động nếu việc sử dụng
chúng không phải là một phần của chỉ dẫn theo hướng dẫn của thầy cô giáo,
 trong giờ học, học sinh phải tắt thiết bị hoặc cài đặt chế độ im lặng và phải để trong
cặp






trong giờ giải lao, học sinh không được sử dụng thiết bị để lấy tài liệu (ghi âm, quay
hình hoặc chụp ảnh) của người khác hoặc không gian của trường, nói chung, thiết bị
phải sử dụng để không làm phiền người khác (ví dụ như nghe nhạc ồn ào),
ghi âm, quay phim và chụp ảnh trên không gian của trường có thể trong trường hợp
có sự đồng ý của hiệu trưởng,
không thể chấp nhận lạm dụng bất kỳ công nghệ truyền thông thông tin nào (ví dụ:
điện thoại di động) để quấy rối người khác hoặc đe doạ trực tuyến,

4. Người đại diện hợp pháp có trách nhiệm
a) đảm bảo cho học sinh đi học đúng đắn,
b) theo lời mời của hiệu trưởng trường phải đích thân tham gia vào cuộc thảo luận về những
vấn đề quan trọng liên quan đến giáo dục của học sinh,
c) thông báo cho các trường học và cơ sở giáo dục về những thay đổi về thể trạng y tế, các
vấn đề về sức khoẻ hoặc các sự kiện nghiêm trọng khác có thể ảnh hưởng đến quá trình học
tập,
d) giải thích lý do vắng mặt ở trường theo các điều kiện trong quy định của trường,
e) thông báo cho nhà trường các dữ liệu theo Điều 28 (2) và (3) và các dữ liệu khác liên quan
đến quá trình học tập hoặc sự an toàn của học sinh và những thay đổi trong dữ liệu đó.
5. Người đại diện hợp pháp của học sinh phải ghi rõ lý do, tại sao học sinh vắng mặt trong lớp
học, chậm nhất là trong vòng 3 ngày sau ngày vắng mặt của học sinh. Các điều kiện để học
sinh được ra khỏi buổi học và cách xin phép học sinh được quy định trong nội quy của trường
như sau:
 Ra khỏi lớp trước khi kết thúc buổi học chỉ có thể trong trường hợp xin phép
bằng văn bản và học sinh phải nộp cho giáo viên (trong trường hợp xin nghỉ 1
tiết) hoặc nộp cho cô giáo chủ nhiệm.
 Trong trường hợp xin nghỉ 3 ngày thì phải xin phép qua văn bản và nộp cho
cô giáo chủ nhiệm.
 Trong trường hợp xin nghỉ quá 3 ngày thì phải đệ đơn xin phép qua mẫu đơn
của nhà trường và học sinh và người đại diện hợp pháp phải nộp cho hiệu
trưởng trường. Nhà trường, phụ huynh và học sinh tiến hành để xin phép
nghỉ học theo § 22, § 50 và § 67 của Luật số 561/2004 Sb.
 Người đại diện phải xin phép qua văn bản ngay khi học sinh trở lại trường
học. Xin phép muộn là vi phạm luật trường học và quy định của trường học,
và vì vậy không thể chấp nhận được.
6. Học sinh trong trường học phải cư xử tử tế với người lớn và với các học sinh khác, nghe lời
thầy cô giáo, tân trọng các quy định nhà trường và quy định của lớp. Học sinh phải cư xử để
không gây nguy hiểm đến sức khoẻ của mình và người khác.
7. Học sinh đi học thường xuyên và đúng giờ theo thời khóa biểu và tham gia các hoạt động do
trường tổ chức. Việc tham gia các môn học không bắt buộc và tham gia các nhóm sở thích,
bán trú, câu lạc bộ của trường là bắt buộc đối với học sinh đã đăng ký. Học sinh có thể đăng
xuất khi kết thúc học kỳ.
8. Học sinh đến trường phải mặc quần áo phù hợp và sạch sẽ.

9. Học sinh xử dụng sách giáo khoa và đồ dùng của trường cẩn thận, giữ vị trí của mình, lớp học
và cở cở trường sạch sẽ, bảo vệ tài sản để trống hư hỏng, mang đến trường sách giáo khoa
và đồ dùng học tập theo thời khóa biểu và hướng dẫn của giáo viên.
10. Vì lý do an toàn, học sinh không được ra ngoài trước khi kết thúc học, nếu không có sự đồng
ý của giáo viên. Ngoài giờ học, học sinh có thể ở trong trường chỉ khi có sự cho phếp của giáo
viên và dưới sự giám sát của họ.
11. Học sinh bảo vệ sức khoẻ của mình và sức khoẻ của bạn học; học sinh bị cấm tất cả các hoạt
động có hại cho sức khoẻ (ví dụ như hút thuốc, uống rượu, lạm dụng các chất gây nghiện và
gây hại).
12. Học sinh phải chuẩn bị cẩn thận và phù hợp cho việc học hành.
13. Học sinh có quyền được bảo vệ trước bất kỳ hình thức kỳ thị và bạo lực, có quyền được bảo
vệ trước bạo lực và hành vi không tốt, không ai có quyền làm hại người khác bằng bất cứ
cách nào. Học sinh có quyền được giáo dục, tự do suy nghĩ, phát biểu, thu thập, tôn giáo và
nghỉ ngơi, có quyền được làm quen với tất cả các quy định liên quan đến việc ở trường và các
hoạt động của ở trường qua thầy cô giáo, cô giáo tâm lý, v.v. Bất kỳ tai nạn hoặc thiệt hại xảy
ra liên quan đến hoạt động của trường phải báo ngay cho giảo viên, cô giáo chủ nhiệm hoặc
nhân viên của trường. Học sinh có quyền yêu cầu trợ giúp hoặc cố vấn từ bất kỳ nhân viên
nào của trường - nếu học sinh cảm thấy khó chịu hoặc gặp rắc rối.
14. Học sinh không mang các đồ vật không liên quan đến việc học hành và có thể gây nguy hiểm
cho sức khoẻ và sự an toàn của họ hoặc của người khác. Các đồ vật có giá trị, kể cả đồ trang
sức và điện thoại di động, chỉ được để ở những nơi được chỉ định, tức là những tủ có khóa cá
nhân, hoặc đưa cho giạo viên và giáo viên sẽ cất giữ trong một thời gian và sẽ đảm bảo sự an
toàn.
15. Trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ ở trong các quy định nhà trường, tùy thuộc vào mức độ
nghiêm trọng vi phạm của họ, học sinh có thể bị:
a) giáo viên cảnh cáo,
b) cô giáo chủ nhiệm khiển khách,
c) hiệu trưởng khiển khách.
Nhà trường sẽ thông báo ngay cho học sinh và người đại diện pháp lý của họ và lập hồ sơ về
lời cảnh cáo hoặc khiển trách và các lý do.
16. Các cuộc tấn công thường xuyên và cố ý của học sinh đối với nhân viên trường, nhà trường
hoặc học sinh khác luôn bị coi là một hành vi sai trái đặc biệt nghiêm trọng đối với các nghĩa
vụ được quy định trong Quy chế của Trường.
17. Trong trường hợp có hành vi sai trái đặc biệt nghiêm trọng, hiệu trưởng sẽ loại học sinh ra
khỏi trường (nếu đã hoàn thành giáo dục bắt buộc) hoặc từ cơ sở học tập (câu lạc bộ trường
học).
18. Nếu học sinh cư sử theo mục 16, hiệu trưởng sẽ thông báo cho cơ quan bảo vệ xã hội và
pháp luật của trẻ em, nếu đó là trẻ em, và văn phòng công tố, ngay ngày làm việc tiếp theo
sau khi biết về chuyện đó.

