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   OBECNÁ USTANOVENÍ: 

 
 
 
 
 
 

Školní řád je závazný dokument školy, který upravuje a vymezuje důle-
žité oblasti v činnosti školy a určuje pravidla, kterými jsou povinni se 
řídit všichni žáci, zákonní zástupci žáků a zaměstnanci školy.  
 
Školní řád je dokument, který se mění a doplňuje v závislosti na změ-
nách legislativy a nově vzniklých podmínkách v provozu školy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legislativní rámec 
 
Zákon č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(dále jen školský zákon), v platném znění. 
Vyhláška č. 13/2005 Sb. Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři), v platném znění. 
Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád, v platném znění. 
Zákon č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů. 
Zákon č.262/2006 Sb. Sb. Zákon zákoník práce. 
Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším 
odborném vzdělávání. 
Vyhláška MŠMT č.27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, v platném znění. 
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     ČÁST I.  
VÝKON PRÁV A POVINNOSTÍ ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 

(§21,22 ŠZ) 
 

Práva žáků 

Žáci mají právo: 

• na vzdělávání a školské služby, 

• na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

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

• zakládat v rámci školy samosprávné orgány, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a 
jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy, 

• vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání,  

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

• využívat materiální vybavení školy pro své další vzdělávání a výchovu, 

• na přístup do elektronického školního portálu. 
 

Povinnosti žáků 

Žáci jsou povinni: 

• řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, 

• dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli 
seznámeni, 

• plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním 
řádem,  

• hlásit neprodleně každý úraz, 

• zdržet se hrubých opakovaných slovních a úmyslných fyzických útoků vůči zaměstnan-
cům školy nebo vůči ostatním žákům, nedodržení tohoto ustanovení se považuje za 
zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem i tímto 
školním řádem, 

• zdržet se šikany, nahlásit podezření z šikany, nedodržení tohoto ustanovení se posuzuje  
jako závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem a tímto škol-
ním řádem, 

• zdržet se kyberšikany, nahlásit podezření z kyberšikany, nedodržení tohoto ustanovení se 
posuzuje jako závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem a 
tímto školním řádem, 

• zákaz kouření, včetně elektronických cigaret ve škole a v okolí školy, 

• dodržovat ustanovení Dodatku č. 1 Informační technologie ze dne 31. 8. 2012 o používání 
informačních komunikačních technologií, internetu a mobilních telefonů během teoretic-
kého a praktického vyučování. 

 
Zletilí žáci jsou dále povinni: 

• informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závaž-
ných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

• dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými 
školním řádem, 

• oznamovat škole údaje pro školní matriku (jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, 
místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení, údaje o 
předchozím vzdělání, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní způsobilost ke vzdělání, 
zdravotní obtíže) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpeč-
nost žáka, a změny v těchto údajích. 
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Práva zákonných zástupců nezletilých žáků  

Zákonní zástupci žáků mají právo: 

• na informace o průběhu a výsledcích jejich vzdělávání, 

• volit a být voleni do školské rady, 

• vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, 

• na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se jejich vzdělávání, 

• na přístup do elektronického školního portálu. 

Práva rodičů zletilých žáků 

Rodiče zletilých žáků, popř. osoby, které vůči nim plní vyživovací povinnost, mají právo:  

• na informace o průběhu a výsledcích jejich vzdělávání, 

• na přístup do elektronického školního portálu. 
 

Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků 

Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni 

• zajistit, aby žák řádně docházel do školy, 

• na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících 
se vzdělávání žáka, 

• informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závaž-
ných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

• dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými 
školním řádem, 

• oznamovat škole údaje pro školní matriku (jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, 
místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení, údaje o 
předchozím vzdělání, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní způsobilost ke vzdělání, 
zdravotní obtíže) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpeč-
nost žáka, a změny v těchto údajích. 

 
 

     ČÁST II.  
PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ MEZI ŽÁKY, ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI 
A PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY 

 

Žák se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na naší škole zavazuje řádně chodit do školy, dodr-
žovat školní řád a osvojit si znalosti a kompetence stanovené učebními dokumenty (RVP, 
ŠVP).  
Žák má současně právo na důstojnou komunikaci se všemi zaměstnanci školy, musí být re-
spektována jeho osobnost a za žádných okolností nesmí být žák jakýmkoliv způsobem diskrimi-
nován a nesmí být snižována jeho důstojnost. 
 

• Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky, nebo jiné důležité 
informace o žákovi jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí platným záko-
nem o ochraně osobních údajů. 

• Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu 
projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se 
zákonným zástupcem žáka. Pokud není možné stanovit termín vzájemnou dohodou, určí 
ho ředitel nebo jiný pedagogický pracovník a následně doporučeným dopisem informuje 

zákonného zástupce. 

• Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek, na kterých infor-
mují zákonné zástupce  žáků o výsledcích  výchovy a vzdělávání. V případě omluvené 
nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli informováni 
jiným způsobem. 
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Chování žáka v době vyučování a při činnostech s ním souvisejících 

 

• Žáci ve škole dodržují zásady slušného chování a obecně uznávaná společenská pravi-
dla. 

• Žák zdraví všechny zaměstnance školy. Při vstupu pedagogického pracovníka do učebny 
a při jeho odchodu z učebny zdraví žáci povstáním, stejně tak při vstupu jiné dospělé 
osoby do třídy v průběhu vyučování. 

• Zvláště hrubé slovní nebo úmyslné fyzické útoky žáka vůči spolužákovi nebo zaměstnanci 
školy se považuje za důvod pro vyloučení žáka ze školy. 

• Na začátku vyučovací hodiny musí být žák na svém místě v učebně nebo při praktickém 
vyučování na začátku učebního dne musí být žák na určeném místě v dílenském nebo v 
jiném pracovišti. Během vyučování je možné opustit učebnu, dílenské pracoviště nebo 
jiné pracoviště jen se souhlasem učitele.  

• Své místo v učebně udržuje každý žák v pořádku, žádným způsobem nepoškozuje nebo 
neznečišťuje lavice ani židle, nepohazuje odpadky, neničí a neznečišťuje interiérové zaří-
zení učeben a dalších prostor školy. 

• Při praktickém vyučování udržuje každý žák určené místo v dílenském nebo v jiném pra-
covišti a svěřené pracovní a osobní ochranné prostředky v pořádku, žádným způsobem je 
nepoškozuje, neničí. 

• Po ukončení vyučovací hodiny (před odchodem do jiné učebny a na konci vyučování) žáci 
uklidí svá pracovní místa i ostatní prostory třídy a zanechají je v naprosté čistotě a po-
řádku, aby v ní mohla pokračovat další výuka. Po skončení provozu v dané učebně (podle 
rozvrhu učebny) žáci zvednou židle. 

 

Podmínky pro omlouvání neúčasti žáka ve vyučování  

1. Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody nepřítom-
nosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítom-
nosti. 

• tzn.: osobně zákonný zástupce, nebo doporučený dopis do sekretariátu školy nebo tříd-
nímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku - podle rozpisu docházky; 

• prostřednictvím elektronického školního portálu, nebo elektronickou poštou třídnímu uči-
teli nebo učiteli odborného výcviku. V těchto případech je nutné postupovat podle 
zák.500/2004 Sb. (Správní řád) § 37 odst. 4, - tzn. použít zaručený elektronický podpis, 
nebo do 5 dnů dodat podepsanou listinnou podobu omluvenky, nebo žák ihned po 
nástupu do školy předloží podepsanou omluvenku.  

• Omluvenky a další důležitá sdělení se také zapisují do žákovských knížek nebo studijních 
průkazů.  

2. Při časté, zvláště krátkodobé absenci z důvodu nemoci, může třídní učitel nebo učitel OV 
požadovat, pokud to považuje za nezbytné, jako součást omluvenky potvrzení o nemoci 
ošetřujícím lékařem žáka, resp. praktickým lékařem pro děti a dorost. 

3. Návštěvy u lékaře si žáci domlouvají především na dobu mimo vyučování.  
4. Při předem známé neúčasti (objednání k lékaři) se žák omlouvá vždy předem. 
5. Nepředloží-li žák omluvenku řádně a včas nebo nebude-li omluvenka uznána za dostaču-

jící, považují se zameškané hodiny za neomluvené.  
6. Při omluvené neúčasti žáka nad 60% docházky v daném předmětu může vyučující da-

ného předmětu požadovat klasifikaci v náhradním termínu. Právo požadovat náhradní ter-
mín klasifikace má také žák. 

 

Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování 

1. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá jeho zákonný 
zástupce písemně třídního učitele nebo učitele OV o uvolnění z vyučování. Nemůže-li se 
zletilý žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá sám nebo jeho rodiče 
nebo osoby, které vůči zletilému žákovi plní vyživovací povinnost, písemně třídního uči-
tele nebo učitele OV o uvolnění z vyučování. 
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2. Uvolnění maximálně na jeden den schvaluje třídní učitel, učitel OV. Dlouhodobější neú-
čast ve vyučování schvaluje ředitelka školy, jíž žák předkládá žádost prostřednictvím  
třídního učitele nebo učitele OV. Žádost o uvolnění musí žák předložit nejpozději 14 dní 
před začátkem předpokládané nepřítomnosti ve škole. 

3. Ředitel školy (§ 67 odst.2) může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit 
žáka na jeho žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Žák nemůže být 
uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. V předmětu tělesná 
výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího prak-
tického lékaře nebo odborného lékaře. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, 
hodnocen. 
Vzdělávání ve většině oborů vzdělání na SPŠ, Tachov, Světce 1 je podmíněno zdra-
votní způsobilostí uchazeče, kterou dokládá na přihlášce. 

4. Jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů vyučování a jeho neú-
čast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zá-
stupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň 
upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do de-
seti dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se 
posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává 
být žákem školy (§68 odst. 2 ŠZ). 

 
 

    ČÁST III.  

PROVOZ ŠKOLY A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY V TEORETICKÉM VYUČOVÁNÍ 

1. Budova školy je zpřístupněna žákům dnech školního vyučování od 7,00 do 15,00 hodin. 
Žáci přicházejí do třídy nejpozději v 8,05 hodin a připravují se na vyučování. 

2. Všichni žáci jsou povinni se při vstupu do školní budovy přezout. K přezutí nelze používat 
sportovní obuv. Žáci si odkládají svrchní oděv, boty, deštníky, oblečení na TEV, čepice 
do přidělených šatních skříněk, které udržují v čistotě. Poškození skříňky, ztrátu klíče žák 
neprodleně oznámí školníkovi i třídnímu učiteli a uhradí náklady na nový klíč. 

3. Při zvonění na začátku vyučovací hodiny jsou žáci v učebně na svém místě a mají připra-
vené pomůcky.  

4. Třídní učitelé určují žákovské služby, které pomáhají udržovat pořádek ve třídě. Informují 
zástupce ředitele, pokud se vyučující učitel nedostaví nejpozději do 10 minut od zvonění 
do vyučování. Také oznamují učiteli nepřítomné žáky. Starají se o mazání tabule a dosta-
tek a funkčnost psacích potřeb. Po skončení vyučování pomohou vyučujícímu dohléd-
nout na úklid učebny, zhasnou a zkontrolují jestli jsou zavřená okna. 

5. Za neodůvodněné opožděné nástupy na vyučovací hodiny a též za neomluvené zameš-
kané hodiny budou žáci potrestáni podle pravidel hodnocení vzdělávání a chování žáků 
v části výchovná opatření tohoto řádu.  

6. Musí-li žák z vážných důvodů opustit školní budovu během vyučování, sdělí to přísluš-
nému vyučujícímu a třídnímu učiteli nebo jeho zástupci, v krajním případě vedení školy.  

7. V době vyučování a o přestávkách nesmí žáci opouštět budovu školy. Výjimkou opustit 
budovu je doba polední přestávky (kdy je vyučování přerušeno) a přesun na hodiny tě-
lesné výchovy a školní akce konané mimo budovu školy. 

8. Během vyučování není žákům dovoleno používat mobilní telefon (musí být vypnutý a 
v tašce, MP3 a další audio-video pomůcky). Výjimkou jsou povolené kompenzační po-
můcky stanovené příslušným školským poradenským zařízením. 

9. Na odborných exkurzích, školních výletech a jiných akcích organizovaných školou se 
žáci řídí pokyny pedagogického dozoru a dodržují ustanovení tohoto školního řádu 
(včetně organizačního zabezpečení akce). 

10. Žáci dodržují úřední hodiny sekretariátu a pokladny.  
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Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 

1. Škola zajišťuje podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při vzdělávacích činnostech a při 
dalších aktivitách v souladu se strukturou řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
požární ochrany. Žáci jsou systematicky vedeni k bezpečné práci, ochraně zdraví a po-
žární prevenci.  Jsou seznamováni s konkrétními právními a ostatními předpisy s touto 
problematikou a s dalšími opatřeními školy, jež mají bezpečnostně preventivní význam. 
Škola předchází možným rizikům ohrožujícím žáky na životě a zdraví. Rizika vyhledává a 
přijímá opatření k jejich zmírnění nebo k jejich odstranění. Mezi základní podmínky bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci patří vykonávání stanoveného dohledu. 

2. Teoretické vyučování - na počátku školního roku jsou žáci prokazatelně seznámeni se 
školním řádem, řády učeben, laboratoří, sportovních zařízení, tělocvičen a hřišť formou 
školení. 

3. Důraz je kladen na základní povinnosti žáků v oblasti BOZP, požární ochrany a hygieny. 
4. Školení obsahuje popis a charakteristiku rizik, práce zakázané mladistvým, základní povin-

nosti při vzniku úrazu, prostředky první pomoci, zvláštní ustanovení vnitřních předpisů, 
které vyžadují zvýšenou pozornost BOZP, zásady poskytování první pomoci. Dále jsou 
žáci seznámeni s organizací a zajištěním požární ochrany, s požárně nebezpečnými místy 
a činnostmi se zvýšeným požárním nebezpečím, základní dokumentací požární ochrany 
umístěnou veřejně v prostorách školy, chováním v případě požáru, rozmístěním hasebních 
prostředků a zacházení s nimi. 

5. Školení se provádí pro každou třídu podle osnovy schválené ředitelem školy, vždy při za-
hájení školního roku a záznam o něm je pořízen v třídní knize. Osnova školení je přílohou 
třídní knihy. Praktické vyučování - na počátku školního roku absolvují žáci blok školení s 
obsahem, který odpovídá jejich postavení v systému školení. 

6. Žáci prvních ročníků absolvují vstupní školení. Jedná se o komplexní poučení z oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygieny a ze zásad a pravidel vy-
daných školou. 

7. Žáci všech ročníků jsou prokazatelně seznámeni se školním řádem, řádem dílen a doku-
mentací, která upravuje podmínky pro používání strojů, přístrojů, nářadí, technických zaří-
zení a s pracemi zakázanými mladistvým. Další školení absolvují vždy při změně místa vý-
uky nebo změně tématu výuky. 

8. Žáci jsou při praktickém vyučování vedeni k osvojení zásad a návyků k provádění bez-
pečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti, k rozpoznání možnosti nebezpečí úrazu 
nebo ohrožení zdraví a ke schopnosti zajistit odstranění závad a možných rizik. Jsou pou-
čeni o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu. 

9. Školní dílny, školní pracoviště jsou vybaveny výrobními a pracovními prostředky a zaříze-
ním v nezávadném stavu a odpovídají požadavkům předpisů k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. 

10. Žákům jsou na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek činnosti přidělovány 
osobní ochranné pracovní prostředky a pomůcky podle potřeby. 

11. Pokud se praktické vyučování uskutečňuje u jiné právnické nebo fyzické osoby, obsahuje 
smlouva ustanovení o opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, včetně 
ochranných opatření, která musí být přijata. 

12. Při praktickém vyučování zajišťují odborný dohled nebo přímý dozor pověřené osoby. 
13. Osoba pověřená odborným dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce, a po-

kud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontro-
luje. Vykonávání přímého dozoru vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, 
která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí obsáhnout zra-
kově všechna pracovní místa tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení 
bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo při ohrožení zdraví. 

14. Odborný dohled a přímý dozor na smluvních pracovištích orgánů a organizací zajišťuje 
osoba (instruktor) jmenovaná osobou zastupující firmu při uzavírání smlouvy se školou a 
schválená ředitelem školy. 
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15. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo 
při TEV, jsou žáci povinni hlásit ihned vyučujícímu, svému třídnímu učiteli, některému z vy-
učujících nebo jinému zaměstnanci školy. Pověřený pracovník zapíše úraz do Knihy úrazů, 
která je uložena v kanceláři u pověřeného pracovníka. V knize úrazů se evidují úrazy žáků, 
ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou, a to 
nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví. 

Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství 
nebo násilí 

 
Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlíží k základním fyziologickým po-
třebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patolo-
gických jevů. 
1. Je přísně zakázáno v prostorách všech pracovišť školy i mimo školu při činnostech organizova-

ných školou kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky, zejména drogy. Také je 
zakázáno jejich nošení, držení, distribuce a zneužívání. Nejsou tolerovány jakékoliv projevy ši-
kanování, rasismu a intolerance. Žákům není dovoleno účastnit se hazardních her v prostorách 
všech pracovišť školy. Porušení těchto zákazů bude klasifikováno jako hrubé porušení školního 
řádu a budou uplatněna výchovná opatření. 

2. Projevy šikanování a kyberšikany mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, po-
nižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti, apod., kterých by se 
dopouštěl kdokoli vůči komukoli, jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách 
přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. 

3. Pracovníkem zodpovědným za provádění a koordinaci preventivních aktivit v oblasti prevence 
zneužívání návykových látek je ve škole výchovný poradce a školní metodik prevence. 
Výchovný poradce spolupracuje s institucemi, které zajišťují sociálně právní ochranu dětí a mlá-
deže, a které zajišťují odbornou pomoc v problematice návykových látek. Dále koordinuje vzdě-
lávací a výchovné akce pro oblast prevence žáků školy v této oblasti. 

4. Pedagogičtí pracovníci spolupracují se zákonnými zástupci žáků při přípravě a realizaci preven-
tivních, osvětových a konzultačních akcí zaměřených k problematice návykových látek. Sledují 
projevy zneužívání návykových látek a ostatní nežádoucí jevy (hráčství, šikanování, vandalis-
mus, brutalitu, rasismus, kriminalitu a další) a navrhují v případě potřeby ve spolupráci s výchov-
ným poradcem opatření. 

5. Třídní učitelé informují neprodleně vedení školy a rodiče žáků, u nichž bylo zjištěno nošení, 
distribuce nebo zneužívání návykových látek, o těchto skutečnostech. Nabídnou jim pomoc pra-
covníků pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, popř. diagnostického 
ústavu. Zajistí informování žáků o tom, že platí zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání 
návykových látek v prostorách všech pracovišť školy. 

 

Zacházení s majetkem školy ze strany žáků 

1. Žáci se chovají tak, aby chránili a nepoškozovali budovy školy, jejich zařízení a vyba-
vení, majetek vlastní i svých spolužáků a zaměstnanců školy. Nesedají na tělesa ÚT, 
chrání přístroje a pomůcky v učebně před poškozením a ztrátou, neznehodnocují její 
vybavení polepováním samolepkami apod., udržují čistotu. Zjištěné poškození, pří-
padnou ztrátu okamžitě hlásí třídnímu učiteli, učiteli vykonávajícímu dohled nebo ve-
dení školy. 
Pokud je žák svědkem činnosti, při které může dojít ke škodě, snaží se jí přiměřeným způ-
sobem zabránit. Pokud škodě nebo činnosti zabránit nemůže nebo nedovede, ohlásí to 
neprodleně vyučujícímu učiteli, třídnímu učiteli nebo zástupci ředitele. 

2. Úmyslně způsobenou škodu na majetku školy je povinen žák nebo jeho zákonný zá-

stupce nahradit, poškozenou věc uvést do původního stavu na vlastní finanční náklady 
nebo uhradit náklady na pořízení věci nové (§ 391 zák. 262/2006 Sb., zákoník práce). 
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3. Pomůcky, učebnice a knihy zapůjčené školou žák vrátí nepoškozené ve stanoveném 
termínu.  V případě zničení, poškození nebo ztráty je žák povinen vypůjčenou věc po 
dohodě s třídním učitelem nahradit.  

 

 ČÁST IV.  
PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ 

 

Vstup do objektů s dílnami 

Žákům je vstup do objektů s dílnami povolen jen v době vymezené platným rozvrhem pro vyučo-
vání ve školních dílnách. Mimo dobu rozvrhu jen se svolením zástupce ředitele pro praktické vyu-
čování nebo vedoucího učitele odborného výcviku. Učitelé teoretických předmětů mohou vstupo-
vat do dílen po předběžné dohodě se zástupcem ředitele pro praktické vyučování nebo vedoucím 
učitelem odborného výcviku. Zaměstnanci školy vstupují do prostorů dílen jen v rámci svých slu-
žebních povinností. 

Cizí návštěvníci si vyřizují záležitosti v kanceláři dílen a vstup do dílen se může uskutečnit jen se 
svolením ředitele, jeho zástupce pro praktické vyučování nebo vedoucího učitele odborného vý-
cviku. 

Po stanovené vyučovací a pracovní době nesmí bez svolení v ředitele, jeho zástupce pro prak-
tické vyučování či vedoucího učitele odborného výcviku nikdo pracovat ve školních dílnách. Pra-
cuje-li se v dílnách, musí z bezpečnostních důvodů pracovat nejméně dva pracovníci. 

Vyučování v dílnách 

Žáci jsou rozděleni do učebních skupin podle oborů vzdělání a ročníků. Každá učební skupina je 
přidělena konkrétnímu učiteli odborného výcviku nebo učiteli učební praxe. 

Vyučování v dílnách se uskutečňuje na základě organizace docházky pro příslušný školní rok a 
podle rozvrhu sestaveného pro jednotlivé učební skupiny, popřípadě podle přeřazovacích plánů 
sestavených pro jednotlivé žáky. Činnosti ve školních dílnách rámcově určuje učební osnova a 
rozpracovaný tematický plán. 

Povinnosti žáků 

Žáci se zúčastňují vyučování ve školních dílnách nebo na jiných pracovištích mimo školu podle 
platného rozvrhu pro jednotlivé učební skupiny. 

Žáci jsou povinni řídit se instrukcemi a pokyny učitelů odborného výcviku a učitelů praxe a při vy-
učování se zdržují na místě určeném učitelem. 

Žáci jsou povinni zachovávat pravidla bezpečné práce v celém průběhu učebního dne a na všech 
pracovištích. 

Zachází šetrně a hospodárně se svěřenými věcmi, zabraňují jejich poškozování a ztrátám. Po-
škodí-li úmyslně nebo z nedbalosti majetek školy, jsou povinni škodu nahradit. 

Nástup žáků do vyučování 

Objekty dílen v ulici Stadtrodská a dílen v areálu Oldřichov se otevírají v 6.30 hodin. 

Za odemykání a uzamykání dílen odpovídají pověření pracovníci.  

Pro předmět odborný výcvik je vyučovací jednotkou vyučovací den. U prvních ročníků nesmí být 
delší než šest vyučovacích hodin, u druhých a třetích ročníků má zpravidla sedm vyučovacích 
hodin. Jedna vyučovací hodina trvá 60 minut. Pro předmět učební praxe trvá vyučovací hodina 
45 minut. 

Žáci jsou pro praktické vyučování vybaveni příslušnými osobními ochrannými pracovními pro-
středky a jsou povinni je používat. 

Cenné předměty nesmějí žáci nechávat v šatně. Uložení cenných předmětů se řídí školním řá-
dem. Žáci nesmějí mít prsteny ani náramky na rukou. 

Nejpozději pět minut před zahájením vyučování opustí žáci šatnu a nastoupí na jednotlivá praco-
viště určená učitelem. 

Určený žák skupiny hlásí učiteli početní stav žáků a nepřítomnost.  
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Není dovoleno přinášet do dílen věci a předměty, které by jakýmkoliv způsobem narušovaly vyu-
čování nebo ohrožovaly bezpečnost žáka. 
 
Pořádek na pracovišti 

Žáci pracují na přiděleném pracovišti, které nesmí bez svolení vyučujícího opustit. Při vykonávání 
své práce se žáci řídí pokyny svého učitele a jsou povinni používat předepsaných nebo doporu-
čených ochranných prostředků v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví. Žáci používají při výuce 
zásadně nářadí a běžné pomůcky, které jsou přiděleny ke každému stroji nebo pracovišti. Jiné, 
speciální pomůcky jsou žákům přiděleny učitelem. Zapůjčené nástroje odevzdá žák před ukonče-
ním vyučování učiteli. Při používání svěřených strojů a nástrojů jsou žáci povinni udržovat je v 
pořádku a zacházet s nimi podle zásad hospodárnosti.  

Poškozené a opotřebované nástroje musí ihned předložit učiteli, který rozhodne o jejich výměně. 
Zjistí-li žák nějaké závady, týkající se bezpečnosti a hygieny práce (sebemenší poranění vzniklé 
na pracovišti), musí je ihned ohlásit vyučujícímu. 

Jakékoliv odnášení materiálu a pomůcek bez vědomí učitele bude hodnoceno jako vážné poru-
šení školního řádu. 

Přestávky mezi vyučováním 

Zpravidla po druhé hodině odborného výcviku je zařazena 15 minutová přestávka, dále je zařa-
zena 30 minutová přestávka na oběd. Tato přestávka se nezapočítává do délky pracovního dne. 
Doba přestávek je stanovena pro příslušný školní rok v režimu školy a v organizačních opatře-
ních. 

O přestávkách se mohou žáci zdržovat v přestávkové místnosti nebo ve venkovním přestávko-
vém prostoru. 

Ve všech dílenských prostorách, šatnách, umývárnách je nutno dodržovat pořádek, čistotu a ká-
zeň. 

Zákaz kouření se vztahuje na všechny prostory školních dílen. 

Dílenské šatny a umývárny 

Dílenská šatna je po celou dobu dílenského vyučování uzamčena. Žák určený učitelem si vy-
zvedne klíč od šatny a postará se, aby šatna byla po odchodu žáků do dílen uzamčena. Klíč ode-
vzdá vyučujícímu. 

Během vyučování není žákům dovoleno vstupovat do šatny (ve výjimečných případech nebo o 
přestávkách odchází žák do šatny se službou). 

 

Zakončení výuky v dílnách 

Čištění a úklid pracoviště a jeho bezprostředního okolí je součástí vyučování. Čas potřebný k 
jeho provedení určují příslušní učitelé. 
 
Smluvní pracoviště odborného výcviku a odborné praxe 
Žáci vyšších ročníků učebních oborů mohou část odborného výcviku vykonávat na smluvních 
pracovištích zaměstnavatelů, se kterými škola uzavřela smlouvu podle § 12 vyhlášky č. 13/2005 
Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři v platném znění. 
Procvičování dovedností provádí instruktor. 
Pracovní doba se řídí předpisy o pracovních podmínkách mladistvých, u zletilých žáků může být 
totožná s pracovní dobou firmy. 
Stejně tak i přestávky žáků jsou shodné se zaměstnanci právnické nebo fyzické osoby, nezapočí-
távají se do délky učebního dne. 
Odborná praxe žáků maturitních oborů se podle možností uskutečňuje na pracovištích zaměstna-
vatelů v ucelených blocích, zpravidla trvá dva týdny. 
Organizační uspořádání odborné praxe stanovuje ředitel školy podle zaměření daného oboru a 
podmínek RVP. 
Žáci všech oborů vzdělání mají právo zvolit si zaměstnavatele, u kterého chtějí odborný výcvik 
nebo odbornou praxi vykonávat. Výběr musí schválit ředitelka školy nebo zástupce Ř pro PV. 
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    ČÁST V.  
PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se provádí v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a s vyhláškou 13/2005 Sb., o 
středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění. 
Při hodnocení výsledků vzdělávání se uplatňuje hodnocení průběžné a hodnocení výsledků vzdě-
lávání na vysvědčení. Hodnocení je součástí vzdělávání a plní funkci kontrolní, motivační a vý-
chovnou. 
 
1) Žák je hodnocen klasifikací průběžně podle výstupů vzdělávání, dodržování termínů a dalších 

kritérií vyučujícího. Vyučující využívá slovního hodnocení pro objasnění klasifikačního stupně, 
který žákovi uděluje. 
Formativní hodnocení je využíváno jako motivační zpětná vazba pro žáka. 

2) Učitel vede evidenci o hodnocení žáka v elektronickém systému, do kterého mají přístup žáci 
    i jejich zákonní zástupci.  
3) S hodnocením žáků za první a třetí čtvrtletí jsou zákonní zástupci seznamováni na rodičov- 
    ských schůzkách. Pokud se zákonný zástupce nemůže schůzky zúčastnit, má právo na indivi- 
    duální podání informací. V případě nedostatečného prospěchu nebo závažných výchovných  
    problémů, zákonného zástupce informuje třídní učitel písemně. 
4) Na vysvědčení je uplatňováno sumativní hodnocení za celé hodnotící období. Je vyjádřeno  
    klasifikací. 
5) Při distanční výuce je hodnocení závislé na poměru prezenční a distanční výuky. Kromě klasi-

fikace je přihlíženo např. k účasti na distanční výuce, aktivitě, včasnosti a kvalitě plnění úkolů, 
organizaci času. 

6) Každé pololetí je vydáváno žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze žákovi vydat místo vysvěd-
čení výpis z vysvědčení nebo je hodnocení zveřejněno v dálkově přístupném elektronickém 
systému. 

7) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech na 
vysvědčení je vyjádřeno klasifikací se stupni prospěchu: 

1 - výborný  
2 - chvalitebný  
3 – dobrý 
4 - dostatečný  
5 – nedostatečný 

8) Není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u příslušného 
    předmětu místo stupně prospěchu slovo „nehodnocen(a)“.  
9) Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn, uvede se na vysvědčení u pří 
    slušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „uvolněn(a)“. 
10) Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl 

a je hodnocen ze všech povinných předmětů. 
11) Nelze-li žáka hodnotit na konci 1. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní ter-

mín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. 
Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 

12) Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení ná-
hradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce 
září následujícího roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák 
hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.  

13) Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, koná 
z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu 
stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. Opravnou zkoušku může 
žák ve 2. pololetí konat nejdříve v měsíci srpnu příslušného školního roku. Zletilý žák nebo zá-
konný zástupce nezletilého žáka může požádat ředitele školy o dřívější termín. V případě žáka 
posledního ročníku vzdělávání vyhoví ředitel školy žádosti o dřívější termín vždy.  
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14) Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo není-li hodnocen z některého před-

mětu na konci 2. pololetí, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit 
náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. 

15) Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení 
na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodno-
cení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požá-
dat ředitele střední školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím daného předmětu 
ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doru-
čení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezle-
tilého žáka. 

 
16) Kritéria stupňů prospěchu: 
 
Stupeň 1 - výborný  
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe 
vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně 
a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů ča-
sově vymezených. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho 
ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky 
jeho činnosti jsou kvalitní. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.  
 

Stupeň 2 - chvalitebný  
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně 
a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a produk-
tivně nebo podle menších podnětů pedagogického pracovníka uplatňuje osvojené poznatky a do-
vednosti při řešení teoretických a praktických úkolů časově vymezených. Myslí správně, v jeho 
myšlení se projevuje logika a tvořivost.  
Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita vý-
sledků činností je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších 
nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.  
 

Stupeň 3 - dobrý  
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a 
zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a praktických čin-
ností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci pedagogického 
pracovníka korigovat. V uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností při řešení teoretických 
a praktických úkolů se dopouští chyb. Časově vymezené úkoly ještě zvládá v požadovaném čase. 
Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů pedagogického pracovníka. Jeho 
myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby.  
V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě vý-
sledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší 
nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu pedagogického pracovníka. 
  

Stupeň 4 – dostatečný 
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při 
provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší nedo-
statky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů 
se vyskytují vážné chyby. Časově stanovené úkoly nezvládá, svoje dovednosti dovede uplatnit v 
čase delším. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení 
se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedo-
statky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu 
se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné chyby dovede žák s pomocí 
pedagogického pracovníka opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.  
 

Stupeň 5 - nedostatečný  
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné me-
zery. Jeho dovednost vykonávat. požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné  
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nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických 
úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Časově stanovené úkoly nezvládá, praktické úkoly jsou 
nefunkční. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s pod-
něty pedagogického pracovníka. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté 
logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti 
i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky a chyby nedo-
vede opravit ani s pomocí pedagogického pracovníka.  
 
Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

• prospěl(a) s vyznamenáním 
• prospěl(a)  
• neprospěl(a)  
• nehodnocen(a)  

 
Žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifi-
kace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 – chvalitebný a průměrný prospěch z po-
vinných předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré. 
Žák prospěl, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém po-
vinném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný. 
Žák neprospěl, je-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém po-
vinném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný nebo není-li žák hodnocen z některého 
předmětu na konci druhého pololetí.  
Žák je nehodnocen, pokud ho není možné hodnotit z některého předmětu na konci prvního po-
loletí ani v náhradním termínu.  

 
 
Hodnocení chování žáka. 
1.výchovná opatření: 
Výchovná opatření jsou udělována dle závažnosti a četnosti nevhodného chování žáka v tomto 
rozmezí: 
napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, příp. podmíněné vyloučení a vyloučení 
ze školy. 
O konkrétním výchovném opatření rozhoduje dle okolností třídní učitel, učitel praktického vyučo-
vání a ředitel školy. Poradním orgánem jsou metodik prevence a výchovný poradce.  
O udělení sníženého stupně z chování rozhoduje pedagogická rada. 
2.pochvaly: 
Žákovi je udělena pochvala třídního učitele nebo ředitelky školy za výborný prospěch, docházku 
do školy, za účast v soutěžích, při prezentaci školy a za další činy, které přispěly k dobrému 
jménu školy. 
 
Hodnocení chování žáka na vysvědčení. 
Stupně hodnocení: 

1 - velmi dobré  
Žák dodržuje všechna dohodnutá pravidla školního řádu a pravidla slušného chování. 

2 - uspokojivé  
Žák se opakovaně dopouští přestupků proti školnímu řádu (pozdní příchody, neomluvené ho-
diny),nechová se slušně ke svým spolužákům a zaměstnancům školy. 
Zpravidla mu byla v hodnoceném období udělena výchovná opatření TU, včetně důtky ředitelky 
školy, která nebyla plně účinná. Nebo se žák dopustí závažného zaviněného porušení zákona nebo 
školního řádu a ředitelka školy rozhodla o podmíněném vyloučení žáka ze školy. 

3 – neuspokojivé 
Žák pokračuje v častých porušování školního řádu nebo se dopustí zvláště závažného zaviněného 
porušení zákona nebo školního řádu a ředitelka školy rozhodla o vyloučení žáka ze školy. 
Jedna z možností zvláště závažného zaviněného porušení zákona je uvedena v § 31, odst. 3, ŠZ. 
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Hodnocení a klasifikace žáků se specifickými vývojovými poruchami učení. 
Při hodnocení žáků s SVPU učitel respektuje doporučení školského poradenského zařízení nebo 
sdělení zákonného zástupce o potížích dítěte. Jsou nastavena pravidla, metody a formy výuky a 
pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností buď zpracováním individuálního vzdělá-
vacího plánu nebo doporučením pro vyučující. 
Metodicky se vychází z vyhlášky MŠMT č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků a studentů se speciál-
ními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění. 
Pokud chce žák uplatnit úpravu podmínek při ukončování vzdělávání, musí doložit nejpozději 
před ukončením přihlašování k maturitní nebo závěrečné zkoušce platné doporučení specializo-
vaného pracoviště nebo školského poradenského zařízení. 
 
Komisionální zkoušky. 
Komisionální zkoušu koná žák v těchto případech: 

a) koná-li opravné zkoušky (§69 odst. 7) 
b) koná-li komisionální přezkoušení (§69 odst. 9) 

Komisionální zkoušku může konat žák v jednom dni nejvýše jednu. 
Komisionální zkoušku z důvodu opravné zkoušky může žák ve druhém pololetí konat nejdříve 
v měsíci srpnu příslušného školního roku, pokud zletilý žák nebo zástupce nezletilého žáka nedo-
hodne s ředitelem školy dřívější termín; v případě žáka posledního ročníku vzdělávání vyhoví ře-
ditel školy žádosti o dřívější termín vždy. 
Podrobnosti týkající se konání komisionální zkoušky a dalších zkoušek stanoví ředitel školy a 
zveřejní je na přístupném místě ve škole (§6 odst. 3 a 4). 
 
Průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.  

Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit ne-
zletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádným nadáním na žá-
dost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami 
nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího 
plánu. Individuální vzdělávací plán může povolit ředitel školy i z jiných závažných důvodů. 
Ředitel školy seznámí žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka s průběhem vzdělávání 
podle individuálního vzdělávacího plánu. 
Individuální vzdělávací plán, podepsaný ředitelem školy, žákem a zákonným zástupcem ne-
zletilého žáka, se stává součástí osobní dokumentace žáka. 
 
V individuálním vzdělávacím plánu povoleném z jiných závažných důvodů je uvedeno: 
- splnění podmínek pro vydání IVP, zvláštní organizace výuky,  
- délka vzdělávání při zachování obsahu a rozsahu vzdělávání stanoveného školním vzdělá- 
  vacím programem, harmonogram konzultací a zkoušek s termíny. 
Hodnocení výsledků vzdělávání se řídí pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků sta-
novených školním řádem. 

 
Průběh a způsob hodnocení vzdělávání v nástavbovém studiu – dálková forma. 
Průběžné hodnocení je kontrolní a motivační. 
V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, které se vyučovaly. Formu a 
způsob zkoušky stanoví vyučující předmětu, např. písemná nebo grafická práce, individuální 
zkouška, kolokvium. V jednom dni se konají nejvíce tři zkoušky. 
O zkoušce je proveden zápis, který je podkladem pro vydání vysvědčení. Podmínkou konání 
zkoušky je minimálně 60% účast při výuce. 
Není hodnoceno chování. 

 
Využívání domácích úkolů jako pedagogického nástroje: 
Vyučující využívají zadávání domácích úkolů k procvičování a upevňování probíraného učiva. 
Žák si vypracováváním domácích úkolů osvojuje zásady práce s odborným textem ve formě tiště-
ného textu nebo ve formě elektronické. 
Domácí úkoly mohou být hodnoceny a jsou tak součástí průběžného hodnocení žáků. 
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V případě, že vzhledem k mimořádným okolnostem, bude muset škola nabídnout svým žákům 
formy distančního vzdělávání - zadávání úkolů, on-line testy apod., budou tyto aktivity hodnoceny 
buď klasifikací a formativním hodnocením v průběhu distančního vzdělávání, nebo sumativně, tj. 
po odevzdání výsledků při obnovení prezenční výuky. 

Ze zadaných úkolů žákům tak vznikne ucelený výstup, ke kterému je přihlíženo při hodno-
cení. 
 
 
Distanční vzdělávání. 
Distanční formou vzdělávání se rozumí samostatné studium uskutečňované převážně nebo zcela 
prostřednictvím informačních technologií, popřípadě spojené s individuálními konzultacemi. Vý-
uka probíhá buď off-line ( zadávání a kontrola úkolů), nebo on-line. Formu volí podle typu učiva 
vyučující. 
Pro žáky je účast na distanční výuce povinná. Proto zletilý žák nebo zákonný zástupce nezleti-
lého žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do tří kalen-
dářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti. 
Pro distanční výuku je využíván elektronický portál. Skrze tento portál komunikuje vyučující se 
žákem a zadává úkoly. Žák se řídí pokyny vyučujícího a sleduje elektronický portál. Zde žák na-
lezne přípravu od vyučujícího, zadání testů a vyhodnocení. Jakékoliv problémy organizační, tech-
nické, výukové řeší žák s vyučujícím neprodleně. 
Vyučující vyučuje v souladu s příslušným ŠVP daného předmětu, eviduje docházku žáků, vyhod-
nocuje výsledky vzdělávání žáků a reflektuje specifické potřeby žáků. 
Ze zadaných úkolů žákům tak vznikne za dobu tohoto vzdělávání ucelený výstup, ke kterému 
bude přihlíženo při hodnocení za celé pololetí. 
 

 

     ČÁST VI.  
PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘI UKONČOVÁNÍ STUDIA 

 
1. Hodnocení výsledků závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně 

středního vzdělání s výučním listem, se řídí § 75 ŠZ a § 4, vyhlášky MŠMT ČR  
č. 47/2005  Sb. v platném znění. 

2. Hodnocení výsledků maturitní zkoušky se řídí § 77 ŠZ a § 20, 21 a 25 odst. 7, 8 vyhlášky 
MŠMT ČR č. 177/2009 Sb. v platném znění. 

3. V případě nejednotnosti názoru na hodnocení zkoušeného žáka, komise o svém rozhodnutí 
hlasuje. Výsledek hlasování je zaznamenán protokolárně. 

4. Další podrobnosti k ukončování vzdělávání jsou obsahem Příkazu ředitele, 
který je každoročně vydáván. 

 
 
 
 
Revize č. 4  školního řádu byla projednána a schválena pedagogickou radou dne: 31.8.2020. 
 
Revize č. 4  školního řádu byla projednána a schválena Školskou radou dne: 31.8.2020. 
 
 
 
 
       Mgr. Jana Hrčková v.r. 
       ředitelka školy 
 
 
 
Součástí školního řádu jsou přílohy 1- 4.   
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Přílohy: 
 

1.Úprava znění podle platné legislativy 
Revize č. 1 byla projednána pedagogickou radou a schválena ŠR dne 31. 8. 2009. 
 

      2.DODATEK Č.1 – INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

1. Pokud žák pracuje s výpočetní technikou, tak její spuštění a vypnutí provádí pouze na po-
kyn vyučujícího. 

2. Při práci s výpočetní technikou žák dodržuje pravidla BOZP. 
3. Žák spouští na počítači pouze programy schválené vyučujícím. Programy, které učitel ne-

schválil, žák považuje za zakázané. 
4. Žák nesmí zapojovat žádná periferní zařízení do počítače bez svolení vyučujícího. Po 

ukončení hodiny kde bylo svolení uděleno, musí žák zařízení odpojit a bez dalšího svolení 
jen připojit nesmí. 

5. Žák nesmí spouštět programy, které nejsou součástí programového vybavení počítače. 
6. Žák nesmí spouštět programy, které porušují autorský zákon. 
7. Žák nesmí v počítači spouštět ani zobrazovat data, která porušují autorský zákon. (např. 

filmy, hudba, software, aj.). 
8. Žák nesmí používat školní počítačové vybavení ke kopírování dat, která porušují autorský 

zákon. 
9. O přestávkách nebo po vyučování mohou žáci využívat školní počítač pouze pro účely vy-

hledávání informací a dalších činností souvisejících s přípravou na výuku. 
10.  Žák nesmí do školní sítě zapojovat jakákoliv zařízení, pokud k tomu nedostane svolení 

(takové svolení pak platí pouze pro jedno zařízení a na jednu vyučovací hodinu). V pří-
padě, že je svolení uděleno, má vyučující právo kontrolovat činnost žáka. 

 
Revize č. 2 byla projednána pedagogickou radou a schválena ŠR dne 31. 8. 2012. 
 

      3.DODATEK Č. 2 – KYBERŠIKANA 

1. Definice: „Kyberšikana je definována jako úmyslné, opakující se a nepřátelské chování, 
jehož cílem je ublížit oběti za použití informačních a komunikačních technologií.“ (Hinduja 
&Patchin, 2007; Quing Li, 2010).. 

2. Škola se kyberšikanou zabývá vždy, kdy se o ní dozví. Informujte rodiče kyberagresora o 
chování jejich dítěte. 

3. Vzhledem k absenci právního vymezení kyberšikany je nutno podřadit konkrétní jednání 
jednotlivce, které souvisí s kyberšikanou pod jinou právní normu a aplikovat sankci, která 
z porušení takové právní normy plyne. Z pohledu trestního práva záleží na: 
a) důkazním břemenu, tj. povinnosti prokázat, že se trestný čin stal a kdo jej spáchal. 
b) věku pachatele, tj. trestněprávní odpovědnost se týká toho, kdo dovršil 15. rok věku.   
Mezi 15.-18. rokem věku platí pojem mladistvý. (pozn. dítě do 15. roku věku není trestně 
odpovědné, zde se ukládá ochranná opatření ve formě ochranné výchovy nebo léčení.  
 
V případě školy lze uložit výchovná opatření (napomenutí nebo výchovná opatření) dle 
závažnosti přestupku. Cílem je usměrnit život mladistvého a ochránit společnost. 
c) na intenzitě protiprávního jednání, (nutno posuzovat individuální jednání jednotlivce). 

4. Pokud má učitel jistotu, že byl spáchán trestný čin, má ze zákona povinnost obrátit se na 
orgány činné v trestním řízení, pokud má podezření, zákon určuje školskému zařízení za 
povinnost nahlásit tuto skutečnost sociálnímu pracovníkovi z orgánu sociálně právní 
ochrany dětí (OSPOD). V případě, že se rodiče odmítají spolupracovat se školou a odmí-
tají se zúčastňovat výchovných komisí, je škola opět oprávněna vyrozumět OSPOD. 
 

Revize č. 3 byla projednána pedagogickou radou a schválena ŠR dne 29. 8. 2013. 
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4.INFORMACE ŘEDITELKY ŠKOLY KE KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠCE A DALŠÍM ZKOUŠKÁM  

 
I. KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKA 
Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: 
1. Koná-li opravné zkoušky. 
2. Koná-li komisionální přezkoušení. 
 
1.  Opravná zkouška 
1.1 Opravnou zkoušku žák koná v případě, že na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povin-
ných předmětů ŠPV. Žákovi, je k datu vydání vysvědčení za 2. pololetí vydáno vysvědčení s hodnocením 
„nedostatečný". Zároveň mu třídní učitel sdělí termíny konání opravných zkoušek. 
1.2. Termín konání zkoušky: 
Opravnou zkoušku může žák ve druhém pololetí konat nejdříve v měsíci srpnu příslušného školního roku, 
není-li dohodnut dřívější termín. Žákovi posledního ročníku je vyhověno vždy. 
Ze závažných důvodů může ředitel školy stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce 
září následujícího školního roku. Důvod nepřítomnosti u zkoušky oznámí žák do 3 pracovních dnů od sta-
noveného termínu. 
Do doby náhradního termínu navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. 
1.3. Počet zkoušek: 
Opravnou zkoušku může žák konat v jednom dni nejvýše jednu. 
1.4 Jmenování komise: 
Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy. V případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel 
školy, jmenuje komisi krajský úřad. 
Komise je tříčlenná a tvoří ji: 
-předseda komise, kterým je zpravidla ředitel školy nebo jím pověřený pedagogický pracovník školy. 
-zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě. 
-přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené 
RVP. 
1.5 Průběh a výsledek opravné zkoušky: 
O zkoušce se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné vyplnění protokolu 
zodpovídá předseda komise, protokol podepisují všichni členové komise. 
Hodnocení žáka při opravné zkoušce vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulova-
ných v ŠVP daného předmětu. Na vysvědčení se uvádí takový stupeň hodnocení, kterého žák dosáhne při 
opravné zkoušce. 
Výsledek zkoušky stanoví komise hlasováním. Je vyjádřen stupněm prospěchu. Výsledek zkoušky již nelze 
napadnout novou žádostí o přezkoušení. 
Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání bez omluvy nedostaví, neprospěl. 
1.6 Sdělení výsledků zkoušky: 
Po vykonání zkoušek je žákovi vydáno nové vysvědčení s datem konání poslední opravné zkoušky. 
 
2. Komisionální přezkoušení 
2.1 Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci 
prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 
dozvěděl, nejpozději však do 3 dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků 
hodnocení žáka. Je-li vyučujícím žáka ředitel školy, je žádost směrována ke zřizovateli školy.  
Žádost se může týkat vyučovaných předmětů nebo hodnocení chování žáka. 
Nejpozději do 14 dnů se koná přezkoušení žáka. Následně je vydáno rozhodnutí o jeho výsledku. 
Na žádost ředitele školy nebo zřizovatele poskytuje součinnost Česká školní inspekce. 
2.2 Jmenování a složení komise – viz opravná zkouška. 
 
II. ZKOUŠKY V NÁHRADNÍM TERMÍNU 
2.1. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní ter-
mín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li možné 
žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 
Na vysvědčení/v systému je k datu ukončení 1. pololetí u příslušného předmětu uvedeno „nehodnocen". 
Žák obdrží náhradní termíny zkoušky. 
2.2 Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, je mu k datu vydání vysvědčení za 2. pololetí vy-
dáno vysvědčení s hodnocením „nehodnocen". Zároveň mu třídní učitel sdělí náhradní termíny konání 
zkoušek. 
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2.3 Zkoušku v náhradním termínu žák ve druhém pololetí koná nejdříve v posledním týdnu měsíce 
srpna příslušného školního roku, není-li dohodnut dřívější termín. Žákovi posledního ročníku je stanoven 
dřívější termín vždy. 
Ze závažných důvodů může ředitel školy stanovit náhradní termín zkoušky nejpozději do konce září násle-
dujícího školního roku. Důvod nepřítomnosti u zkoušky oznámí žák řediteli do 3 pracovních dnů od stano-
veného termínu. 
Do doby náhradního termínu navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. 
2.4 Komisi pro zkoušku jmenuje ředitel školy. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 
-předseda komise, kterým je zpravidla ředitel školy nebo jím pověřený pedagogický pracovník školy. 
-zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě. 
-přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené 
RVP. 
2.5 O zkoušce se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné vyplnění pro-
tokolu zodpovídá předseda komise, protokol podepisují všichni členové komise. 
Hodnocení žáka při opravné zkoušce vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulova-
ných v ŠVP daného předmětu. Na vysvědčení se uvádí takový stupeň hodnocení, kterého žák dosáhne při 
zkoušce. 
Výsledek zkoušky stanoví komise hlasováním. Je vyjádřen stupněm prospěchu. Výsledek zkoušky již nelze 
napadnout novou žádostí o přezkoušení. 
2.6 Žák, který nevykoná zkoušku úspěšně, neprospěl. 
Pokud se žák zkoušky v náhradním termínu nezúčastní a řádně se neomluví, neprospěl. 
2.7 Po vykonání zkoušek je žákovi vydáno nové vysvědčení s datem konání poslední zkoušky. 
2.8 Koná-li žák zkoušku v náhradním termínu a je neúspěšný, má právo konat opravnou zkoušku 
podle § 69, odst. 6 ŠZ. 
2.9 Jestliže žák, kterému byl stanoven náhradní termín zkoušky za 2. pololetí, 
oznámí po vydání ročníkového vysvědčení, že zanechává vzdělávání, bude mu nové vysvědčení vydáno 
až po uplynutí termínu náhradní zkoušky s celkovým prospěchem 
„neprospěl", u předmětu bude uvedeno „nehodnocen". 
 
III.ROZDÍLOVÉ ZKOUŠKY 
3.1 Pokud žák žádá o přijetí do vyššího než prvního ročníku nebo žádá o změnu oboru vzdělání nebo 
o přestup z jiné střední školy. může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, ter-
mín a kritéria jejího  hodnocení. 
3.2 O zkoušce ředitel rozhoduje na základě předložených dokladů uchazeče nebo žáka v souladu s 
rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. 
3.3 Komisi pro zkoušku jmenuje ředitel školy.  Viz zkoušky v náhradním termínu. 
3.4 O zkoušce se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 
Za řádné vyplnění protokolu zodpovídá předseda komise, protokol podepisují všichni členové komise. 
Hodnocení žáka při zkoušce vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v 
ŠVP daného předmětu. Na vysvědčení se uvádí takový stupeň hodnocení, kterého žák dosáhne při 
zkoušce. 
Výsledek zkoušky stanoví komise hlasováním. Je vyjádřen stupněm prospěchu. Výsledek zkoušky již nelze 
napadnout novou žádostí o přezkoušení. 
 
Přílohy: 
 

1. Přehled termínů a zkoušek pro příslušný školní rok. 
 

 
 


