
St ední pr myslová škola stavební 
eské Bud jovice 

 
372 11  eské Bud jovice, Resslova 2 

 

  

STATUT VÝCHOVNÉ KOMISE 
ze dne 12. b ezna 2010 

 
 
1. Výchovná komise je poradním orgánem editele školy. 
2. Výchovná komise projednává na podn t editele školy, výchovného poradce nebo t ídního 

itele výchovné problémy žák  školy. 
3. Výchovná komise eší absenci žák  v mimo ádných p ípadech a uznávání zd vodn ní 

nep ítomnosti žák  ve škole. 
4. Výchovná komise je tvo ena: 

a. editelem školy 
b. zástupcem (zástupci) editele školy 
c. výchovným poradcem 
d. zástupcem školské rady 
e. zástupcem pedagogického sboru 

5. leny výchovné komise jmenuje editel školy. 
6. Na jednání výchovné komise m že být p izván t ídní u itel, zletilý žák, nezletilý žák se 

svým zákonným zástupcem, p ípadn  rodi  zletilého žáka nebo osoba, která má k n mu 
vyživovací povinnost. 

7. izvaná osoba je povinna zú astnit se jednání výchovné komise v dohodnutém termínu 
nebo se ádn  omluvit editeli školy. 
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STATUT VÝCHOVNÉ KOMISE 
ze dne 12. b ezna 2010 

 
 
1. Výchovná komise je poradním orgánem editele školy. 
2. Výchovná komise projednává na podn t editele školy, výchovného poradce nebo t ídního 

itele výchovné problémy žák  školy. 
3. Výchovná komise eší absenci žák  v mimo ádných p ípadech a uznávání zd vodn ní 

nep ítomnosti žák  ve škole. 
4. Výchovná komise je tvo ena: 

a. editelem školy 
b. zástupcem (zástupci) editele školy 
c. výchovným poradcem 
d. zástupcem školské rady 
e. zástupcem pedagogického sboru 

5. leny výchovné komise jmenuje editel školy. 
6. Na jednání výchovné komise m že být p izván t ídní u itel, zletilý žák, nezletilý žák se 

svým zákonným zástupcem, p ípadn  rodi  zletilého žáka nebo osoba, která má k n mu 
vyživovací povinnost. 

7. izvaná osoba je povinna zú astnit se jednání výchovné komise v dohodnutém termínu 
nebo se ádn  omluvit editeli školy. 

 


