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Střední  odborné  učiliště  opravárenské,  Králíky,  Předměstí  427  je  příspěvková
organizace zřízená Pardubickým krajem.  Výchovou a  vzděláváním žáka usiluje  o
harmonický  rozvoj  osobnosti.  Cílem  školy  je  vytvořit  žákům  takové  výchovné  a
vzdělávací  podmínky,  aby byl  žák odborně  vybaven a připraven uplatnit  a použít
získané vědomosti a dovednosti v profesním životě. K žákovi je přistupováno jako ke
svobodné  osobnosti  mající  právo  na  názor,  projev,  myšlení  a  náboženství,  ale
zároveň je pěstován smysl pro povinnost a odpovědnost.

I. Úvodní ustanovení

1. Školní řád je vydán v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním
vzdělávání  a vzdělávání  v konzervatoři,  ve znění pozdějších předpisů  a  při
respektování Úmluvy o právech dítěte z roku 1989. 

2. Školní řád schvaluje v souladu s § 168 školského zákona školská rada. 
3. Školní řád je podle § 28 školského zákona povinnou dokumentací školy. 
4. Situace, které přímo neřeší školní řád, jsou zmocněni řešit zástupci ředitelky,

případně pověřené osoby (metodik prevence, třídní učitel, vedoucí vychovatel,
vedoucí učitel odborného výcviku), a to podle svých pravomocí, schopností a
možností  a  vždy  podle  platných  právních  a  interních  předpisů.  Každý  má
povinnost  neprodleně  o  těchto  nepředpokládaných  případech  informovat
ředitelku školy. 

5. V souladu s § 32 školského zákona platí v budovách a na pozemcích školy
zákaz činností a propagace politických stran, hnutí, zákaz reklamy, která je v
rozporu  s  cíli  a  obsahem vzdělávání,  a  zákaz  reklamy  a  prodeje  výrobků
ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožující
či poškozující životní prostředí. 
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6. Školní  řád je  vydán  pro  dosažení  cílů  výchovně  vzdělávací  činnosti  školy.
Školním řádem je povinen se řídit každý žák školy ve všech formách studia. 

7. Se školním řádem jsou žáci prokazatelně seznámeni na začátku školního roku
třídním učitelem a nově příchozí žáci bezprostředně po nástupu do školy také třídním
učitelem. Se školním řádem jsou seznámeni i zákonní zástupci nezletilých žáků na
schůzce rodičů, zároveň  je školní řád zpřístupněn na veřejně dostupném místě, tj.
nástěnka na hlavní budově školy, kancelář školy, internetové stránky školy. 

II. Práva a povinnosti žák ů a zákonných zástupc ů nezletilých žák ů

Práva žáků školy:

1. Žáci mají právo na vzdělání ve zvoleném oboru. Při plnění daného školního
vzdělávacího programu využívají technické a materiální vybavení školy. 

2. Žáci  mohou svobodně, slušně a přiměřenou formou vyjadřovat své názory
ve všech záležitostech, které se jich týkají.  Mohou zakládat v rámci školy
samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich
prostřednictvím se obracet na vedení školy. 

3. Žáci mají právo hájit se slušnou formou proti útokům na jejich čest, pověst a
nespravedlivým obviněním. 

4. Žáci  mají  právo  obracet  se  se  školními  záležitostmi  na  pedagogické
pracovníky a jiné zaměstnance školy. Úřední záležitosti spojené se studiem
si žáci vyřizují v úředních hodinách v kanceláři školy. 

5. Žáci mají právo aktivně se zúčastňovat zájmových kroužků školy a využívat
k tomu určené prostory. 

6. Zletilí žáci mohou volit a být voleni do školské rady. Žáci mohou být členy
žákovského parlamentu. 

7. Žáci mají právo na důvěrné nakládání s jejich pedagogickou dokumentací,
mají právo do ní nahlížet. 

8. Žáci  mají  právo  na  odbornou  konzultaci  svých  problémů  spojených  s
docházkou a prospěchem u výchovného poradce školy nebo ve  školském
poradenském zařízení.

9. Žáci  mají  právo  na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
možnost informovat se o studijních výsledcích při  konzultačních hodinách
nebo  rodičovských  schůzkách  (nezletilí  prostřednictvím  zákonného
zástupce),  osobním  jednáním  ve  škole,  dopisem,  elektronicky  nebo
telefonicky. 

10.Žáci  (nezletilí  prostřednictvím  zákonného  zástupce)  mají  právo  žádat  v
průběhu studia o: 

• změnu oboru vzdělávání – (§ 66 odst. 3 školského zákona)
• přestup na jinou střední školu – (§ 66 odst. 4 školského zákona)
• přerušení vzdělávání – (§ 66 odst. 5 a 6 školského zákona) 
• opakování ročníku – (§ 66 odst. 7 školského zákona) 
• uvolnění z provádění určitých činností nebo vyučování některých předmětů

– (§ 67 odst. 2 školského zákona) 
• uznání předchozího vzdělání – (§ 70 školského zákona) 
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• zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou –
(§ 85 školského zákona) 

• zkrácené  studium  pro  získání  středního  vzdělání  s  výučním  listem  –
(§ 84 školského zákona)

• individuální  vzdělávací  plán  ze  závažných  důvodů  –  (§  18 školského
zákona)

 
Žádost  musí  být  podána  písemně  a  podepsaná  zletilým  žákem  nebo  zákonným
zástupcem nezletilého žáka a musí být na ní vyjádřen souhlas nezletilého žáka. Tyto
žádosti se podávají v kanceláři školy. Podáním se zahajuje správní řízení v souladu
se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Práva zákonných zástupc ů:

1. Zákonní zástupci  mají  právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání
žáka, a to i v případě zletilých žáků, jestliže vůči zletilým žákům plní vyživovací
povinnost. 

2. Zákonní zástupci mají právo volit a být voleni do školské rady. 
3. Zákonní zástupci  mají  právo  vyjadřovat  se ke všem rozhodnutím týkajícím se

záležitostí vzdělávání žáka. 
4. Zákonní  zástupci  mají  právo  na  informace  a  poradenskou  pomoc školy  nebo

školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle
školského zákona. 

5. Zákonní zástupci mají právo žádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto
řádu. 

Povinnosti žák ů:

Žák je povinen:

1. Dodržovat školní řád, předpisy a pokyny zaměstnanců školy. 
2. Plnit  pokyny pedagogických pracovníků  a řídit  se pokyny ostatních pracovníků

školy vydané v souladu s právními předpisy, školním řádem a dodržovat další
obecně platná pravidla slušného chování. 

3. Účastnit  se  pravidelně  a  včas  vyučování  a  odborného  výcviku,  osvojovat  si
vědomosti,  dovednosti  a  návyky  potřebné  k  dosažení  odborného  vzdělání  v
rozsahu stanoveném příslušnými učebními dokumenty. 

4. Omluvit se při pozdním příchodu třídnímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku. 
5. Pravidelně  a soustavně  se připravovat  na výuku, řádně  a včas plnit  termíny a

úkoly zadané vyučujícími, neopisovat a nepodvádět při zkoušení svých vědomostí
a dovedností. 

6. Docházet na vyučování vybaven pomůckami stanovenými vyučujícím příslušného
předmětu (knihy, sešity, psací a rýsovací pomůcky, přezutí a sportovní oblečení,
…). 

7. Být  vždy  čistě  oblečen  a  upraven.  Docházet  do  školy  v potřebné  zdravotní
kondici, pravidelně a podle stanoveného rozvrhu. Dbát ve všech prostorech školy
na čistotu a pořádek, odpadky odkládat do příslušných odpadových nádob - třídit
odpad. 
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8. Přezouvat se do přezůvek před teoretickým vyučováním a odkládat svrchní oděvy
v  určených  šatnách.  Na  hodiny  tělesné  výchovy  se  žáci  převlékají  do
stanoveného úboru a obuvi.  Do pracovního oděvu se žáci převlékají  na výuku
odborného výcviku. Oděv si ukládají do přidělených skříněk. 

9. Do ředitelny, sborovny, kanceláří a kabinetů vstupuje žák jen po vyzvání. 
10.Přiměřeným  způsobem  se  dle  pokynů  pracovníků  školy  podílet  na  úpravě  a

údržbě  prostorů  školy,  na  péči  o  plochy  v areálu  školy  a  výzdobu.  Žák
neznečišťuje vnitřní ani venkovní prostory školy odpadky či jiným způsobem. 

11.Chránit před poškozením omluvný list, který je dokumentem úředního charakteru.
Žáci  mají  povinnost  denně  ho nosit  na teoretické vyučování  i  odborný výcvik.
Škola  používá  elektronickou  žákovskou  knížku.  Papírová  žákovská  knížka  je
vydána na požádání. Papírová žákovská knížka je majetkem školy, její ztráta a
poškození je předmětem úhrady. 

12.Zákonný zástupce v rámci své rodičovské odpovědnosti dle ust. § 858 zákona č.
89/2012  Sb.,  občanský  zákon,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  je  povinen
pravidelně každý týden kontrolovat žákovskou knížku.

13.Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen neprodleně hlásit
třídnímu  učiteli  všechny  změny  týkající  se  jeho  osoby  (bydliště,  zdravotní
pojišťovna, kontakt na zákonného zástupce apod.). 

14.Žák plně odpovídá za své chování a jednání ve škole. Chová se tak, aby hájil
dobré jméno školy. Osvojuje si zásady správného morálního chování a dodržuje
pravidla občanského soužití. 

15.Odkládat osobní majetek pouze na místa k tomu určená. 
16.Při vstupu dospělé osoby do učebny a odchodu z učebny pozdravit povstáním. 
17.Plnit  povinnosti  služby  ve  třídě,  plnit  požadavky  třídního  učitele  a  ostatních

vyučujících. 
18.Ve školní  jídelně,  která  je  součástí  školy,  dbát  pokynů  dozoru  pedagogických

pracovníků a zaměstnanců jídelny, dodržovat zásady společného stravování. 
19.Řídit se na mimoškolních akcích organizovaných školou pokyny pedagogického

pracovníka popř. jiné osoby pověřené dozorem, a bez jeho souhlasu se nesmí
vzdálit od ostatních z určeného místa. Při přesunu třídy nebo skupiny žáků na jiné
pracoviště  či  budovu  v  areálu  školy  je  nutno dodržovat  pokyny  vyučujících  a
předem určenou trasu. 

20.Šetřit  vybavení  a  zařízení  školy  a  chránit  je  před  poškozením  a  ztrátou,
hospodárně  zacházet  s  učebními  pomůckami,  nářadím  a  nástroji,  stroji  a  s
veškerým zařízením. Zároveň je žák, popř. zákonný zástupce nezl. žáka povinen
nahradit škody na majetku, který jím byl úmyslně či z jeho nedbalosti zničen nebo
poškozen. 

21.V případě  poškození majetku školy,  svého nebo spolužáků  na tuto skutečnost
bezodkladně upozornit příslušného vyučujícího nebo zástupce ředitelky. 

22.Po skončení vyučování dát do pořádku své místo a okolí, židli zvednout na lavici. 

Povinnosti zákonných zástupc ů:

Zákonní zástupci mají povinnost:

1. Zajistit, aby žák docházel řádně do školy. V případě, že se žák nemůže zúčastnit
výuky, jsou povinni informovat školu o důvodech nepřítomnosti. 
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2. Na  vyzvání  ředitelky  školy  se  osobně  zúčastnit  projednání  závažných  otázek
týkajících se vzdělávání žáka. 

3. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 

4. Omlouvat nepřítomnost žáka ve vyučování a dokládat důvody nepřítomnosti žáka
ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. 

5. Oznamovat škole osobní údaje žáka, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání
nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.

6. Dostavit se na vyzvání osobně k převzetí žáka /nebo se dohodnout telefonicky na
jiném způsobu předání/ v případě náhlé závažné nevolnosti žáka. Tato povinnost
platí i pro případ, kdy dojde ke zjištění, že žák je pod vlivem alkoholu nebo jiných
omamných látek. 

Omlouvání žáka

1. Nemůže-li  se  žák  zúčastnit  výuky  z  důvodů  jemu  předem  známých,  požádá
písemně zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák o uvolnění. O uvolnění žáka z
vyučování rozhoduje: 

• 1 den - třídní učitel nebo učitel odborného výcviku,
• 2 dny - zástupce ředitelky pro teoretickou nebo praktickou výuku, 
• 3 dny a více dnů - ředitelka školy. 

2. Vždy je  rozhodováno na základě  doporučení  ostatních  vyučujících  a  písemné
žádosti zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka. 

3. Zletilý  žák  nebo  zákonný  zástupce  nezletilého  žáka  je  povinen  ihned  omluvit
nepřítomnost  žáka  ve  škole  (telefonicky,  e-mailem)  a  dokládat důvody
nepřítomnosti žáka ve vyučování nebo odborném výcviku do 3 kalendářních dnů
od počátku jeho nepřítomnosti. 

4. Při  uvolňování žáků  z důvodu reprezentace školy ve sportovních, kulturních či
jiných akcích se postupuje takto: 

• pověřený  pracovník  akce  předloží  prostřednictvím  příslušného  zástupce
ředitelky ředitelce školy seznam žáků akce s termíny, místem a zajištěním
akce, který je předem projednaný s třídními učiteli  a vyučujícími,  a to 1
týden před konáním akce, 

• ředitelka školy vydá písemné organizační zajištění akce, se kterým jsou
seznámeni vedoucí jednotlivých úseků, 

• do  evidence  docházky  se  dokládají  důvody  nepřítomnosti  žáka  jako
„reprezentace školy“. 

5. Pokud žák zamešká více  než 30% odučené výuky v  některém z vyučovacích
předmětů, musí konat komisionální přezkoušení z daného předmětu. 

6. Jestliže se žák neúčastní výuky po dobu 5 vyučovacích dnů a jeho neúčast není
řádně omluvena, oznámí třídní učitel tuto skutečnost ředitelce školy, která vyzve
zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil
důvody  nepřítomnosti.  Jestliže  do  10  dnů  žák  po  výzvě  nenastoupí,  nebo
nedoloží důvod nepřítomnosti, posuzuje se, jako by zanechal studia už posledním
dnem této lhůty. Tímto dnem přestává být žákem školy. Škola má právo vymáhat
případné pohledávky vůči žákovi, který studia zanechal. 

7. Na rekreační či  ozdravné pobyty v době  školního roku budou žáci  uvolňováni
pouze v ojedinělých a výjimečných případech na základě doporučení lékaře nebo
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žádosti  rodičů.  Uvolnění  je  vždy  podmíněno  bezproblémovými  studijními
výsledky, docházkou a chováním po dobu studia. K povolení se vyjadřuje svým
doporučením třídní učitel po poradě s ostatními vyučujícími. 

8. Uvolňování  žáků  z  tělesné výchovy po nemoci  lze  jen na základě  lékařského
potvrzení nebo žádosti rodičů. 

9. Žáci  uvolněni  z  tělesné výchovy  na základě  zdravotního potvrzení  musí být  v
hodinách  tělesné  výchovy  přítomni,  pokud  se  nejedná  o  první  nebo  poslední
vyučovací hodinu. O trvalé uvolnění z prvních a posledních hodin tělesné výchovy
musí však požádat zákonný zástupce nebo zletilý  žák současně  se žádostí  o
uvolnění z tělesné výchovy. Toto se nevztahuje na částečné uvolnění. 

10.Nepřítomnost  nezletilého  žáka  omlouvá  zákonný  zástupce.  Třídní  učitel  nebo
učitel odborného výcviku rozhodne o oprávněnosti omluvy a případném vyvození
důsledků z neomluvené absence.  

11.Nepřítomnost  žáka  pro  nemoc,  karanténu  atd.  omlouvá  žák  potvrzením  od
ošetřujícího lékaře nebo písemným potvrzením od rodičů doloženým lékařským
potvrzením.

12.Žák, který se v době vyučování cítí nemocen nebo má být v této době lékařsky
ošetřen,  navštíví  lékaře  po  souhlasu  TU nebo  UOV.  Po  ošetření  se  žák  bez
prodlení vrátí zpět do školy a předloží učiteli nebo UOV potvrzení o návštěvě u
lékaře.  Je-li  žák  uznán  nemocným,  oznámí  tuto  skutečnost  neprodleně  a
prokazatelně  (písemně,  telefonicky nebo e-mailem, přímo třídnímu učiteli  nebo
UOV), tj. téhož dne a nejpozději do tří dnů doloží důvody nepřítomnosti. Zletilý
žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen prokazatelně a průběžně
hlásit  předpokládaný  termín  další  kontroly,  pokračování  léčby  nebo  termín
ukončení léčby.

13.Po  návratu  do  školy  po  nemoci  nebo  nepřítomnosti  z  jiného  důvodu  je  žák
povinen  řádně  se  omluvit  třídnímu  učiteli  ještě  téhož  dne,  neodůvodněné
odkládání doručení omluvy je nepřípustné a nepřítomnost bude posuzována jako
neomluvená.  

14.Veškeré omlouvání absence je zaznamenáno výhradně v omluvném listu nebo na
výměnném listu a podepsáno zletilým žákem, zákonným zástupcem nezletilého
žáka nebo lékařem. Za jakékoliv pozměňování a falšování záznamů v omluvném
listu bude uděleno příslušné kázeňské opatření.

15.Žáci,  kteří  mají  uznání  vzdělání  části  předmětů  z  rozhodnutí  ředitelky  školy,
nemusí  být  přítomni  ve  škole  dle  rozvrhu.  V  takových  případech  však  škola
nepřebírá  za  žáka  zodpovědnost.  Žáci  mohou  volnou  hodinu  strávit  v jídelně
školy.

16.Postupy při řešení neomluvené absence jsou přílohou č. 1 tohoto školního řádu. 

Žákům je zakázáno:

1. Neopodstatněně  nosit  s  sebou  do  školy  neúměrné  množství  peněz  a  drahé
předměty. Nezabezpečí-li tyto věci žák přiměřeným způsobem a následně dojde k
jejich odcizení či poškození, nevzniká žákovi nárok na odškodnění. Žák musí mít
cenné  věci  a  doklady  stále  u  sebe,  nesmí  je  lehkomyslně  odkládat  nebo  je
ponechávat  v  šatnách. Žáci  mají  možnost  uložit  cenné věci,  hotovost,  mobilní
telefony, tablety či notebooky v průběhu výuky do školního trezoru umístěného
v kanceláři školy.  
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2. Narušovat průběh výuky (hluk, pokřikování, svévolný pohyb po třídě, používání
elektronických  spotřebičů,  zejména  je  zakázáno  používat  a  manipulovat  s
mobilními  telefony v  průběhu výuky,  kdy platí  povinnost  žáka  vypnout  mobilní
telefon. Zákaz se vztahuje také na tablety a notebooky).  

3. Pořizovat audiovizuální (foto, video, zvuk) záznam výuky bez výslovného svolení
příslušného vyučujícího. 

4. Poškozovat budovy, majetek a vybavení školy polepováním, malováním a dalšími
grafickými projevy. 

5. Manipulovat s jakýmkoliv elektrickým či datovým obvodem a vybavením nebo se
k nim připojovat. 

6. Používat elektrické spotřebiče.
7. Vynášet z jídelny nápoje zakoupené v automatu. 
8. Falšovat a jakýmkoliv způsobem upravovat listiny a dokumenty vydávané školou. 
9. Bez prokazatelného povolení vjíždět  motorovými vozidly do areálu školy a zde

parkovat. 
10.O přestávkách konat činnosti, které nesouvisejí s přípravou na výuku a chodem

školy a narušovat tak vlastní přípravu na vyučování a připravenost ostatních. 
11.Kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm ve školní budově, areálu školy a dílen,

na pracovištích a pozemcích školy a na akcích pořádaných školou. 
12.Donášet a konzumovat ve škole a na pracovištích odborného výcviku alkoholické 

nápoje a jiné návykové látky poškozující zdraví (cigarety, drogy, jiné návykové 
látky nebo chemikálie). Manipulovat s věcmi nebezpečnými pro život a zdraví 
(zbraně, nože, střelivo, petardy…). Porušení tohoto ustanovení je posuzováno 
jako hrubé porušení školního řádu, jehož důsledky mohou vést k podmíněnému 
vyloučení žáka nebo jeho vyloučení. 
Tato problematika je řešena minimálním preventivním programem. 
Je-li  podezření,  že  je  žák  pod  vlivem alkoholu  a  návykových  látek,  může  být
okamžitě podroben testu.

13.Hrát hazardní hry. 
14.Opouštět  budovu  školy  a  prostor  budovy  odborného  výcviku  v  době  malých

přestávek. O velkých přestávkách lze opustit budovu školy teoretické výuky pouze
po přezutí. Během vyučování platí zákaz opuštění areálu školy. 

15.Vynášet ze školy i dílen předměty, které jsou vlastnictvím školy. 
16.Vyvolávat jiné žáky během vyučování. 

III. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah ů žáků, jejich  zákonných
zástupc ů se zaměstnanci školy

Pravidla vzájemných vztah ů žáků a jejich zákonných zástupc ů se zaměstnanci
školy

1. Pravidla  vzájemných  vztahů  vycházejí  ze  zásady  vzájemné  úcty,  respektu,
názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání.

2. Všichni zaměstnanci školy, žáci a zákonní zástupci žáků se vzájemně respektují a
dbají o vytváření partnerských vztahů  podložených vzájemnou úctou, důvěrou a
spravedlností.
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3. Všichni  zaměstnanci  školy,  žáci,  studenti  a  zákonní  zástupci  žáků  dbají  o
dodržování  základních  společenských  pravidel  a  pravidel  slušné  a  zdvořilé
komunikace.

4. Žáci, zákonní zástupci žáků a zaměstnanci školy se zdraví při vzájemném setkání.
5. Při příchodu vyučujícího nebo jiné dospělé osoby do učebny žáci povstanou.
6. V kontaktu  s pedagogickými  pracovníky  používají  žáci  a  zákonní  zástupci  žáků

oslovení  paní  ředitelko,  pane  zástupce,  paní  učitelko,  paní  vychovatelko,  paní
inženýrko, pane učiteli, pane inženýre, pane magistře…

7. Zaměstnanci  školy  usilují  o  vytváření  dobrého  vztahu  zákonných  zástupců  a
veřejnosti ke škole.

8. Pedagogičtí  pracovníci  školy  vydávají  žákům  pouze  takové  pokyny,  které
bezprostředně  souvisí  s plněním  příslušného  vzdělávacího  programu,  školního
řádu a dalších organizačních opatření stanovených školou.

9. Všichni zaměstnanci školy chrání žáky před všemi formami špatného zacházení,
sexuálním  násilím  a  jakýmkoliv  zneužíváním.  Dbají  na to,  aby žáci  a  studenti
nepřicházeli  do  styku  s materiály  a informacemi,  které  jsou  pro  ně  nevhodné.
Nevměšují se do soukromí žáků a studentů a jejich korespondence. Chrání žáky a
studenty  před  nezákonnými  útoky  na  jejich  pověst.  Zvláštní  pozornost  věnují
ochraně před návykovými látkami.

10. Informace, které žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka poskytne do školní
matriky,  nebo jiné důležité informace (např.  zdravotní způsobilost nebo rodinné
poměry), jsou důvěrné a všichni zaměstnanci se řídí zákonem č. 101/200 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších platných právních předpisů.

11. Vyzve-li  ředitelka  školy  nebo  jiný  pedagogický  pracovník  zákonného  zástupce
k osobnímu  projednání  závažných  otázek  týkajících  se  vzdělávání  nezletilého
žáka,  konzultuje  termín  schůzky  se  zákonným  zástupcem  žáka.  V případě
zletilého žáka konzultuje pedagogický pracovník termín se žákem.

12. V případě,  že  se  žák  nebo  zákonný  zástupce  nemůže  z objektivních  důvodů
schůzky  účastnit,  oznámí  tuto  skutečnost  ředitelce  nebo  pedagogickému
pracovníkovi bez zbytečného odkladu a dohodne si termín náhradní.

13. V případě nevhodného chování žáka nebo studenta namířeného vůči zaměstnanci
školy,  bude  žákovi  uděleno  kázeňské  opatření  dle  závažnosti  provinění.  O
závažnosti provinění rozhodne ředitelka školy.

Konzultace s pedagogickými pracovníky

1. Všichni třídní učitelé jsou podle potřeby ve spojení se zákonnými zástupci žáků.
2. Všichni  vyučující  vypisují  každé  pololetí  pro  žáky

minimálně jednu konzultační hodinu v týdnu.
3. Výchovný  poradce  je  žákům  a  zákonným  zástupcům  žáka  k dispozici  v době

vypsaných konzultačních hodin, minimálně 1x týdně.
4. Konzultační hodiny jsou stanoveny  tak,  aby probíhaly  mimo vyučování  žáků  a

přímou vyučovací činnost nebo stanovený dohled vyučujících.
5. Přehled  vypsaných  konzultačních  hodin  je  každé  pololetí  aktualizován  a  je

vyvěšen na nástěnce vedle sborovny a na dveřích kabinetů. Dále je zveřejněn na
webových stránkách školy.    

6. Minimálně  2x za školní rok zve třídní učitel dle pokynů  ředitelky školy zákonné
zástupce žáků  na společné konzultační hodiny.  V případě  potřeby vypíše  třídní
učitel mimořádné konzultační hodiny a pozve na ně zákonné zástupce žáků. Na
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konzultačních hodinách třídní učitelé prokazatelným způsobem informují přítomné
zákonné zástupce o prospěchu a chování žáků.

7. Zákonný  zástupce  žáka  má  možnost  průběžně  sledovat  docházku  do  školy  a
průběžnou klasifikaci prostřednictvím webové aplikace EduPage.

8. Při  zhoršení prospěchu žáka ke stupni  hodnocení „nedostatečný“  jsou zákonní
zástupci žáka o této skutečnosti prokazatelně informováni.

Postup p ři vy řizování podn ětů

1. S jakýmikoliv ústními či  písemnými podněty se žáci mohou obracet na všechny
zaměstnance školy. 

2. Návrhy  a  podněty  zákonných  zástupců  žáků  směřující  ke  zlepšení  vzdělávání
mohou být podávány přímo vedení školy.

3. Podněty  žáků  vyřizují  především  třídní  učitelé,  v případě  potřeby  vedení  školy
(ředitelka, zástupci ředitelky).

4. Žáky mohou také zastupovat členové žákovského parlamentu. 
5. Žákovský parlament svolává ředitelka dle potřeby.

IV. Provoz a vnit řní režim školy

Výukový režim školy 

1. Výukový  režim  školy  je  organizován  u  oboru  vzdělání  s výučním  listem  v
týdenních  cyklech  střídáním  teoretické  výuky  a  odborného  výcviku.  U
nástavbového studia probíhá teoretická výuka v týdenních cyklech. Týdny se dělí
na sudý a lichý týden. 

2. Teoretické vyučování se řídí rozvrhem hodin pro sudý a lichý týden. 
3. Mimoškolní činnost je organizována po ukončení vyučování.
4. Výjimky denního režimu povoluje ředitelka školy.

Organizace teoretického vyu čování

1. Střední  vzdělávání  se  uskutečňuje  denní  nebo  dálkovou  formou.  Vyučovací
jednotkou je vyučovací hodina v trvání 45 minut.

1. hodina 7:00 – 7:45
2. hodina 7:50 – 8:35
3. hodina 8:45 – 9:30
4. hodina 9:50 – 10:35
5. hodina 10:45 – 11:30
6. hodina 12:00 – 12:45
7. hodina 12:50 – 13:35
8. hodina 13:45 – 14:30
9. hodina 14:40 – 15:25

Dvacetiminutová přestávka na přesnídávku je mezi 3. a 4. hodinou. Přestávka na
oběd je od 11:30 do 12:00hod. 
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2. Ve dnech teoretického vyučování  přicházejí  žáci  do školy nejpozději  10 minut
před zahájením první vyučovací hodiny.

3. V šatně  jsou  všichni  povinni  se  přezout.  Šatny  zůstávají  během  vyučování
zamčené.

4. Žáci přesně dodržují vyučovací hodiny dle rozvrhu. V průběhu vyučování nesmějí
žáci  bez  povolení  vyučujícího  opustit  učebnu.  Nevyrušují  a  nezabývají  se
činnostmi, které nejsou předmětem vyučování.

5. Žáci jsou povinni nosit si potřebné sešity a učebnice. Opakované neplnění těchto
povinností se považuje za porušení školního řádu.

6. Během  vyučování  a  během  pětiminutových  a  desetiminutových  přestávek
nesmějí žáci opustit budovu školy. Při přechodu na jinou budovu přecházejí spolu
s vyučujícím  těsně  před  zahájením  hodiny.  O  přestávce  na  přesnídávku  a
přestávce na oběd nesmí opustit areál školy.

7. Ve třídě pracuje pořádková služba, kterou určuje třídní učitel vždy na jeden týden.
Pokud žák neplní správně své povinnosti, může být služba prodloužena.
Povinnosti třídní služby:

• Mazání  tabule  –  na  konci  hodiny,  případně  na  vyzvání  v průběhu
vyučování

• Udržování pořádku ve třídě – v průběhu dne a při opuštění učebny (čistota,
uzavření oken, zhasnutí,… 

• Příprava pomůcek na vyučování – dle pokynů vyučujících
• Nahlášení zjištěných závad
• Nedostaví-li se vyučující do 10 minut po zvonění do učebny, nahlásí tuto

skutečnost zástupci ředitelky pro teoretické vyučování
• Hlásit každou vyučovací hodinu vyučujícímu jmenovitě nepřítomné žáky

8. Při  přechodu  do  tělocvičny  a  jiných  prostor  výuky  je  povinnost  dodržování
stanovených tras.

 
Organizace praktického vyu čování

1. Praktické vyučování se dělí na odborný výcvik a odbornou praxi.
Odborný výcvik je zajišťován v odborných dílnách a na externích pracovištích,
odborná praxe na externích  pracovištích vybraných firem.

2. Žáci jsou povinni nastoupit na odborný výcvik podle týdenních plánů nebo podle
pokynů  učitele  odborného  výcviku  nejpozději  5  minut  před  jeho  zahájením,
odborný výcvik  začíná  nástupem žáků  a  jejich převzetím učitelem odborného
výcviku v místě stanoveném učitelem OV.

3. Nepřijde-li  učitel  odborného výcviku  k nástupu, oznámí to  žák  konající  službu
zástupci  ředitelky  pro  praktické  vyučování  nebo  vrchnímu  učiteli  odborného
výcviku.

4. Vyučovací  jednotkou  odborného výcviku  je  vyučovací  den.  Jednotlivé  ročníky
mají stanovenou délku vyučovacího dne předepsanou dotací vyučovacích hodin.
Vyučovací hodina trvá 60 minut.
Rozvržení pracovní doby:

1. ročník PO – ČT……….7.00 – 13.30,
                      PÁ……… 7.00 – 12.30,
přestávka 9.15 – 9.30,  11.45 – 12.00.

2. a 3. ročník PO – ČT…… 7.00 – 14.30,
    PÁ…….7.00 – 12.30,
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                                                         přestávka 9.15 – 9.30, 11.45 – 12.00.
5. Pro  vykonávání  odborného  výcviku  obdrží  žáci  osobní  ochranné  pracovní

prostředky, o které pečují a udržují je v pořádku a čistotě.
6. Žáci se před nástupem na pracoviště  převlékají do pracovního oděvu a obuvi

v šatně. Skříňky si zamykají.
7. Případné porušení bezpečnosti práce ze strany žáka se řeší v souladu s platnými

předpisy  a  opatřeními.  Je  povinností  žáků  dodržovat  předpisy  BOZP  na
pracovišti.

8. Po ukončení práce si žáci uklidí pracoviště a ošetří stroje a nástroje.
9. Výplata  odměn za  produktivní  práci  žáků  se  provádí  ve  stanoveném termínu

v hotovosti.  Povinností  učitele  odborného  výcviku  je  výši  odměny  žákovi
zdůvodnit.

10. Pokud  žák  vykonává  individuální  výuku  odborného  výcviku,  řídí  se  pokyny
odpovědného pracovníka firmy. 

Organizace mimoškolní výchovy

1. Do  mimoškolní  činnosti  se  může  zapojit  každý  žák.  Žáci  se  řídí  pokyny
bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany a dalšími nařízeními. Zájmové
kroužky vedou pedagogičtí pracovníci školy.

2. Při organizování mimoškolních akcí se žáci řídí programem a pokyny uvedenými
v organizačním zajištění akce.

Exkurze, školní výlety, lyža řský kurz, turistický kurz

1. Exkurze stanovené základními pedagogickými dokumenty jsou součástí výchovy
a  vzdělávání  žáků.  Na  začátku  školního  roku  je  předložen  plán  akcí  školy.
Exkurze  se  organizují  půldenní,  jednodenní  a  týdenní.  Akce  zajišťuje  a  vede
vyučující nebo pověřený pedagogický pracovník. 

2. Školní výlety se organizují jedenkrát ročně, a to na jeden den.
3. Lyžařský výcvik  se organizuje  pro  žáky jedenkrát  za studium.  Škola  zajišťuje

pedagogického pracovníka a instruktora, kteří jsou zaměstnanci školy.
4. Turistický  kurz  se  organizuje  pro  zájemce  napříč  ročníky.  Škola  zajišťuje

organizaci pedagogickými pracovníky školy.
5. Organizování exkurzí, sportovních a lyžařských kurzů a dalších akcí se řídí dle

příslušných opatření ředitelky školy a vedoucího kurzu.

Souvislá odborná praxe

Souvislá odborná praxe se realizuje podle školního vzdělávacího programu v prvním
ročníku nástavbového studia denní i dálkové formy. Ředitelka školy uzavře písemnou
smlouvu  s danou  firmou  o  praxi  žáka,  součástí  je  vyhodnocení  praxe.  Smlouva
obsahuje jméno a příjmení poskytovatele praxe a odpovědného pracovníka, místo
výkonu praxe rozvržení pracovní doby a popis vykonávaných činností. Vedoucí praxe
provádí kontrolu plnění vzdělávacího programu osobní návštěvou pracoviště.

Evidence docházky 
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Evidence docházky žáků se provádí každý den do elektronické třídní knihy.

Stravování žák ů

1. Pro stravování žáků jsou v průběhu vyučování vyhrazeny přestávky.
2. Žáci teoretického vyučování mají přestávku na přesnídávku od 9.30 do 9.50 a na

oběd od 11.30 do 12.00.
Žáci odborného výcviku v době od 9.15 do 9.30 mají přestávku na přesnídávku a
od 11.45 do 12.00 na oběd.
Před odebráním stravy si žáci sundají horní díl pracovního oděvu a čepici.
V době přestávek na přesnídávku a na oběd nesmí žáci opustit areál školy.

V. Docházka žák ů do školy v dob ě maturit

V době po uzavření klasifikace v posledním ročníku středního vzdělávání výuka
neprobíhá a škola není povinna po žácích požadovat, aby do školy docházeli.
Škola  však  může  organizovat  semináře,  konzultace  nebo  sportovní  aktivity  v
prostorách školy. Pokud škola tuto nabídku vytvoří, má po dobu přítomnosti žáků
maturitních  tříd  ve  škole  vůči  nim stejný  vztah  jako v  době  vyučování  a  žáci
dodržují všechny předpisy.

VI. Výchovná opat ření

Výchovná komise

1. Na výchovnou komisi  jsou podle potřeby přizváni  zákonní zástupci žáka,  a to
doporučeným dopisem. 

2. Výchovná komise řeší případné záškoláctví dle pokynu MŠMT čj. 10194/2002-
14.  Na  prevenci  se  podílí  třídní  učitel,  výchovný  poradce,  školní  metodik
prevence  sociálně-patologických  jevů  (dále  jen  metodik  prevence)  a  další
vyučující. Výchovná komise se skládá z výše uvedených členů, v závažnějších
případech i ze zástupce ředitelky daného úseku a ředitelky školy. 

3. Pozvání je doručováno zletilému žákovi na jeho jméno, nezletilému žákovi jeho
zákonným zástupcům. 

4. Výchovná  komise  je  svolána  vždy  v  závažných  případech  dle  posouzení
pedagogických pracovníků a vedení školy. 

5. Výchovný poradce vede evidenci problémových žáků, spolupracuje s ostatními
pedagogickými pracovníky školy. Podle závažnosti deliktu spolupracuje i s Policií
ČR a sociálním či jiným úřadem. 

6. Případy  se  posuzují  komplexně  s  přihlédnutím  k  osobnosti  žáka  a  dalším
skutečnostem /rodinné či sociální zázemí/. 

Výchovná opat ření 

1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.
Kázeňským  opatřením  s právními  důsledky  je  podmíněné  vyloučení  žáka  a
vyloučení žáka a kázeňským opatřením, která nemají právní důsledky pro žáka
jsou napomenutí TU, UOV, důtka TU, UOV a důtka ředitelky školy.
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2. Ředitelka školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu
jiné  právnické  nebo  fyzické  osoby,  po  projednání  v  pedagogické  radě  udělit
pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní
iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za úspěšnou práci v teoretické nebo
praktické výuce, za vzornou reprezentaci školy. 

3. Třídní  učitel  může na základě  vlastního  rozhodnutí  nebo na základě  podnětu
ostatních vyučujících žákovi po projednání na pedagogické radě udělit pochvalu
nebo  jiné  ocenění  za  výrazný  projev  školní  iniciativy  nebo  za  déletrvající
úspěšnou práci.

4. Napomenutí TU, UOV se uděluje zpravidla za nevhodné chování při vyučovacích
hodinách, o přestávkách a na akcích pořádaných školou, nerespektování pokynů
vyučujících. 

5. Důtka  TU,  UOV se  uděluje  za  opakované  nevhodné  chování  nebo  porušení
školního řádu. 

6. Důtka ŘŠ se uděluje za soustavné a opakované nevhodné chování, které se i
přes udělení  předchozích  výchovných opatření nezlepšilo  nebo za  závažnější
porušení školního řádu. 

7. Ředitelka  školy  může  v  případě  závažného  zavinění  porušení  povinností
stanovených  školským  zákonem  nebo  školním  řádem  rozhodnout  o
podmínečném  vyloučení  nebo  o  vyloučení  žáka  ze  školy.  V  rozhodnutí  o
podmínečném vyloučení stanoví ředitelka zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu
jednoho  školního  roku.  Dopustí-li  se  žák  v  průběhu  udělení  podmínečného
vyloučení  dalšího  zaviněného  porušení  školního řádu,  může  ředitelka  školy
rozhodnout o jeho vyloučení. 

8. Zvláště  hrubé  opakované  slovní  a  úmyslné  fyzické  útoky  žáka  vůči
zaměstnancům  školy  nebo  vůči  ostatním  žákům  se  považují  za  závažné
zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.

9. K uděleným výchovným opatřením se musí přihlédnout při přiznání stipendia. 
10. Za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem se dále

považují: 
• šikanování,  snižování  osobní  důstojnosti  spolužáků,  distribuce  a  užívání

alkoholu, drog a jiných návykových látek v prostorách školy a na všech akcích
pořádaných školou a rovněž příchod žáka do školy nebo na akci školy pod
jejich vlivem 

• úmyslné poškození majetku školy 
• hrubé  porušení  bezpečnostních  předpisů  a  tím  ohrožení  zdraví  spolužáků,

případně zaměstnanců školy 
• jiné společensky nebezpečné přestupky a trestné činy. 

11. V  jednom  pololetí  školního  roku  lze udělit  totéž  opatření  k  posílení  kázně
jednomu žákovi dvakrát. 

12. V průběhu jednoho klasifikačního období je možné udělit žákovi jak pochvalu a
jiné ocenění, tak jiné výchovné opatření kázeňského charakteru. 

VII. Zajišt ění bezpe čnosti a ochrany zdraví žák ů, ochrana p řed sociáln ě
patologickými jevy a p řed projevy diskriminace, nep řátelství nebo násilí
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1. Škola a její zaměstnanci při stanovení konkrétních opatření péče o bezpečnost a
ochranu  zdraví  žáků  vychází  z vyhledávání,  posuzování  a  zhodnocení  rizik
spojených  s činnostmi  a  prostředím  v  celém  režimu  žáka  ve  škole  v  rámci
výchovného a vzdělávacího působení. Bere v úvahu možné ohrožení žáků  při
výuce jednotlivých předmětů, při přesunech žáků v rámci školního vyučování a
při účasti školy na různých akcích pořádaných ve škole i mimo školu. Přihlíží k
věku žáků, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti, zdravotnímu stavu a
ukázněnosti žáků, a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení
vzniku sociálně patologických jevů. 

2. Učitelé zajišťují v rozsahu svých činností bezpečnost a ochranu zdraví žáků při
vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech. Poskytují  žákům nezbytné
informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

3. Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči, informuje o preventivním
programu školy a dalších aktivitách. Spolupracuje na základě pověření ředitelky s
institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže. 

4. Žáci  jsou  povinni  chránit  své  zdraví  i  zdraví  spolužáků  dodržováním  všech
předpisů,  zejména  bezpečnosti  práce,  protipožárních  předpisů,  s  nimiž  byli
seznámeni.  V  případě  porušování  těchto  předpisů  jinou  osobou  mají  žáci
povinnost tuto skutečnost ohlásit. 

5. Je zakázáno kouřit  ve vnějších i  vnitřních prostorách školy v průběhu výuky i
mimo ni i při akcích organizovaných školou. (Zákaz se vztahuje i na elektronické
cigarety a vodní dýmky).

6. Žákům je  rovněž  zakázáno  přinášet  do  školy  nebo  na činnosti  organizované
školou alkoholické nápoje, drogy, zdraví škodlivé látky, požívat je a rozšiřovat je
mezi žáky nebo přicházet pod jejich vlivem. Není rovněž dovoleno přinášet věci
nebezpečné  životu  a  zdraví  a  věci,  které  by  mohly  rozptylovat  pozornost
ostatních žáků. 

7. Prevenci,  organizační  postupy  a  výchovná  opatření  podrobně  řeší  minimální
preventivní program školy. 

8. Není dovoleno vyklánět se z oken, vyhazovat z nich jakékoliv předměty, volat z
nich či jinak budit a upoutávat pozornost okolí. 

9. Rovněž není dovoleno sedat si na topná tělesa a jakkoliv s nimi manipulovat. 
10. Žák nesmí svým chováním ohrozit zdraví své ani dalších osob. Nesmí nikomu

působit fyzickou ani psychickou újmu. 
11. Žákům  školy  je  zakázáno  šířit  a  propagovat  rasistické,  xenofobní,  a  další

nepovolené  ideje  a  učení,  šířit  myšlenky  a  propagovat  činnost  nepovolených
organizací, sdružení a náboženských sekt, a to i způsobem oblékání a vnějším
vzhledem. 

12. Je  zakázáno  snižovat  důstojnost  jiných  žáků.  Spolužáci  se  k  sobě  chovají
přátelsky  a  netolerují  žádný  projev  šikanování  a  upozorní  na  každý  takovýto
projev třídního učitele, výchovného poradce, ředitelku školy nebo další vyučující. 

13. Při řešení sociálně patologických jevů využíváme platné metodické pokyny. 
14. Škola má výchovného poradce, metodika prevence sociálně-patologických jevů. 
15. Pedagogičtí  pracovníci  dbají,  aby  vyučování  probíhalo  v  souladu  se  školním

vzdělávacím  programem,  výchovou  ke  zdravému  životnímu  stylu,  etickou  a
právní výchovou. 

16. Pedagogičtí  pracovníci  jsou  povinni  v  souladu  s  pracovním řádem vykonávat
kvalitní  dohled  nad  žáky  o  přestávkách,  před  začátkem  vyučování,  po  jeho
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skončení, a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo
docházet. 

VIII. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany  žáků

1. Žáci jsou povinni šetřit vybavení a zařízení školy a chránit je před poškozením a
ztrátou, hospodárně zacházet s učebními pomůckami, nářadím a nástroji, stroji a
s veškerým zařízením.  Zároveň  jsou žáci  povinni  nahradit  škody na majetku,
který jimi byl úmyslně či z jejich nedbalosti zničen nebo poškozen. 

2. V případě poškození majetku školy, svého nebo spolužáků je na tuto skutečnost
povinen  každý  bezodkladně  upozornit  příslušného  vyučujícího  nebo  zástupce
ředitelky. 

3. Třídní služba dbá na hospodárné užívání  osvětlení a topení, zajišťuje větrání,
dodržování čistoty a běžný úklid v průběhu celého vyučování.  Při  odchodu ze
třídy  (konec  vyučování,  oběd,  tělesná  výchova,  výuka  mimo  učebnu)  zajistí
uzavření  vody,  zhasnutí,  zavření oken, smazání tabule,  (po poslední hodině  i
zvednuté  židle).  Poslední vyučující  v dané učebně  daný den provádí  kontrolu
úklidu třídy, stavu třídy a třídu uzamkne. 

4. V učebnách je zakázáno nepřiměřeně  manipulovat vybavením, poškozovat ho
nebo odnášet. Využití pomůcek a vybavení se řídí výhradně pokyny vyučujícího. 

5. Zapůjčené pomůcky,  učebnice, školní potřeby či  jiný majetek školy je povinen
žák  následně  vrátit  řádně  udržované  a  spravované,  případné  nepřiměřené
poškození či ztrátu uhradit. 

IX. Pravidla pro hodnocení výsledk ů vzdělávání žák ů

Zásady pr ůběžného hodnocení 

1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. 
2. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka. 
3. Klasifikace  zahrnuje  ohodnocení  píle  žáka  a  jeho  přístupu  ke  vzdělávání

komplexně. Učitel posuzuje výsledky práce objektivně a přiměřeně náročně. 
4. Klasifikační stupeň určí učitel, který daný předmět vyučuje. 
5. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační

období  příslušní  učitelé  po  vzájemné  dohodě.  Nedohodnou-li  se,  rozhodne
ředitelka školy.

6. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech. 
7. Klasifikaci  chování navrhuje třídní učitel  po konzultaci s ostatními vyučujícími,

kteří  ve  třídě  vyučují,  a  rozhoduje  o  ní  ředitelka  školy  po  projednání  v
pedagogické radě. 

8. Kritériem  pro  klasifikaci  chování  je  dodržování  pravidel  slušného  chování  a
dodržování školního řádu. 
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9. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování
žáka  získá  pedagogický  pracovník  zejména  těmito  metodami,  formami  a
prostředky: 

• soustavným  diagnostickým  pozorováním  žáka,  jeho  výsledků  a
připravenosti na vyučování,  

• různými druhy zkoušek (písemné, ústní,  grafické,  praktické,  pohybové),
didaktickými testy, kontrolními pracemi, analýzou různých činností žáka,

• konzultacemi s ostatními vyučujícími a dle potřeby s dalšími odborníky, 
• rozhovorem se žákem nebo zákonným zástupcem žáka. 

10. Žák  školy  musí  získat  z  každého  předmětu  alespoň  dvě  známky  za  každé
pololetí. Klasifikovat žáka na základě jedné známky není dovoleno. 

11. Ke klasifikaci se doporučuje využít hodnotu známek s různou váhou. Výsledná
známka proto nemusí být aritmetickým průměrem získaných známek. 

12. Známky  průběžné  klasifikace  je  povinen  učitel  zaznamenat  průběžně  do
elektronické žákovské knížky. 

13. Kontrolní  písemné  práce  a  další  rozhodující  zkoušení  rozvrhne  vyučující
rovnoměrně na celé klasifikační období s ohledem na charakter předmětu, aby
nedošlo  k  nahromadění  učiva  do  určitého  období.  Termíny  čtvrtletních
kontrolních písemných prací je vyučující povinen oznámit včas a ve spolupráci s
třídním učitelem termín koordinovat tak, aby se nekonaly dvě tyto práce v jeden
den. 

14. Učitel oznámí žákům způsob a kritéria hodnocení práce. 
15. Pokud  je  klasifikace  žáka  stanovena  na  základě  písemných  nebo  grafických

prací, vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka
určuje, nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat,  tzn. celý
školní  rok  včetně  hlavních  prázdnin  v  případě  doplnění  klasifikace  či
nedostatečném  hodnocení  prospěchu.  Opravené  písemné  práce  musí  být
předloženy všem žákům a na požádání ve škole také zákonným zástupcům. Na
požádání si  žák může udělat  kopii  práce,  která  slouží  jako podklad pro další
studium žáka a odstranění dosavadních chyb. 

16. Nečitelné pasáže písemné práce lze škrtnout a k jejich obsahu při  hodnocení
nepřihlížet.  Neodevzdaná práce či  nic neobsahující práce se hodnotí stupněm
nedostatečně. 

17. Vyučující dodržují při hodnocení tyto zásady: 
• žáci  jsou  prověřováni  ze  znalostí  učiva  po  dostatečném  procvičování

učiva, 
• před prověřováním musí mít žák dostatek času k naučení, procvičení a

zažití učiva, 
• ověřování znalostí má za cíl hodnocení toho, co by žák měl již umět, učitel

klasifikuje probrané učivo, 
• neklasifikují  žáky ihned po návratu do školy po nepřítomnosti  delší než

jeden týden. 
18. Třídní  učitel  ve  spolupráci  s výchovným  poradcem  školy  informuje  ostatní

vyučující o výsledcích vyšetření žáků v PPP. 

Hodnocení výsledk ů vzdělávání na vysv ědčení

1. Žákům se vydává na konci každého pololetí  vysvědčení.  Za první  pololetí lze
žákovi vydat výpis z vysvědčení. 
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2. Hodnocení žáků je vyjádřeno klasifikačním stupněm. 
3. Žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace v žádném povinném předmětu

horší  než stupeň  2  (chvalitebný)  a průměrný prospěch z povinných předmětů
není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré. 

4. Žák  prospěl,  není-li  klasifikace  v  některém  povinném  předmětu  vyjádřena
stupněm 5 nedostatečný. 

5. Žák  neprospěl,  je-li  klasifikace  v  některém  povinném  předmětu  vyjádřena
stupněm 5 nedostatečný, nebo není-li žák hodnocen z některého předmětu na
konci druhého pololetí. 

6. Žák je nehodnocen, pokud ho není možné hodnotit z některého
předmětu na konci prvního pololetí ani v náhradním termínu. 

7. Do vyššího ročníku postoupí žák,  který na konci  druhého pololetí  příslušného
ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem, s výjimkou předmětů, z nichž je žák uvolněn. 

8. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů,
nebo  žák,  který  neprospěl  na  konci  prvního  pololetí  nejvýše  ze  2  povinných
předmětů  vyučovaných  pouze  v  prvním  pololetí,  koná  z  těchto  předmětů
opravnou zkoušku nejpozději  do konce srpna daného školního roku v termínu
stanoveném ředitelkou školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. 

9. Nelze-li  žáka hodnotit  na konci  druhého pololetí,  určí  ředitelka školy pro jeho
hodnocení  náhradní  termín,  a  to  tak,  aby  hodnocení  za  druhé  pololetí  bylo
realizováno  nejpozději  do  konce září  následujícího  školního roku.  Není-li  žák
hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. Žák si může dát žádost o opakování
ročníku. 

10. Žák,  který  nevykoná  opravnou  zkoušku  úspěšně  nebo  se  k  jejímu  konání
nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitelka školy žákovi stanovit
náhradní  termín  opravné  zkoušky  nejpozději  do  konce  srpna  příslušného
školního roku. 

11. 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  pracovních  dnů  od  vydání  vysvědčení,  požádat  ředitelku  školy  o
komisionální přezkoušení žáka. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do
14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo
zákonným zástupcem nezletilého žáka (zpravidla neprodleně). 

12. Žák  může  zanechat  vzdělávání  na  základě  písemného  sdělení  doručeného
ředitelce  školy.  Součástí  tohoto  sdělení  je  souhlas  zákonného  zástupce
nezletilého  žáka.  Žák  přestává  být  žákem  školy  dnem  následujícím  po  dni
doručení  tohoto  sdělení  ředitelce  školy,  popř.  dnem uvedeným  ve  sdělení  o
zanechání vzdělávání,  pokud jde o den pozdější.  Povinností  žáka je  vyřízení
výstupních formalit při odchodu školy. 

13. Klasifikace  maturitních  a  závěrečných  zkoušek  jsou  upraveny  příslušnými
předpisy. K realizaci maturitních a závěrečných zkoušek vydává ředitelka školy
zvláštní organizační pokyn, který je v souladu s příslušnými závaznými předpisy
ČR. 

14. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech
stanovených školním vzdělávacím programem se v případě  použití  klasifikace
hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 

1 - výborný, 
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2 – chvalitebný 
3 – dobrý 
4 – dostatečný 
5 – nedostatečný 
N – nehodnocen 
U – uvolněn

15. Chování se v denní formě vzdělávání hodnotí stupni: 
1– velmi dobré 
2 – uspokojivé 
3 – neuspokojivé 

16. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 
prospěl(a) s vyznamenáním
prospěl(a)
neprospěl(a)
nehodnocen(a)

Informace o hodnocení a klasifikaci

1. Každý vyučující je povinen vést evidenci o klasifikaci žáka.  
2. Každý  vyučující  je  povinen  seznámit  žáky  v  úvodních  hodinách  se  svým

systémem  hodnocení  a  klasifikace  (známky,  body,  limity,  ústní,  písemné,
elektronické,  domácí úkoly,  samostatné práce,  iniciativa  apod.).  Tento systém
musí být schopen doložit ke kontrole i svému nadřízenému. 

3. Pedagogičtí  pracovníci  zajišťují,  aby  žáci,  zákonní  zástupci  nezletilých  žáků
popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost, byly včas
informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka. 

4. Vyučující  včas uzavře čtvrtletní  klasifikaci  jako podklad pro konání klasifikační
porady.  

5. Žák  i  zákonný  zástupce  je  průběžně  informován  o  hodnocení  a  klasifikaci
zejména těmito způsoby: 

a) třídním učitelem při pravidelné schůzce rodičů, 
b)  osobním jednáním s třídním učitelem, vyučujícími,  ředitelkou školy nebo
zástupci  ředitelky  školy  v  době  stanovených  konzultačních  hodin  nebo  dle
dohody, 
c) telefonicky nebo elektronicky příslušným pedagogickým pracovníkem, 
d) prostřednictvím sdělení v elektronických žákovských knížkách, 
e) prostřednictvím písemných sdělení.
 

6. Vyučující  oznamuje  žákovi  výsledek  každé  klasifikace.  Při  ústním  zkoušení
oznámí výsledek okamžitě,  v  případě  písemných prací  se výsledky zveřejňují
zpravidla nejpozději do 10 dnů. 

7. Termíny klasifikačních porad stanovuje ředitelka školy v organizačním zajištění
příslušného školního roku. Vyučující doplní návrhy klasifikace do elektronického
systému EduPage  jeden den před termínem klasifikační  porady.  Třídní  učitel
zaznamená výchovná opatření a připraví si přehled na klasifikační poradu. 

Vedení dokumentace o hodnocení a klasifikaci žák ů 
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1. Do katalogového listu ve školní matrice se zaznamenává vyučovací předmět, z
něhož byla provedena opravná zkouška nebo zkouška v náhradním termínu, její
datum a její hodnocení. Vysvědčení se vydává až po vykonání této zkoušky, a to
s datem jejího konání. 

2. Rozhodnutí  ředitelky  školy  o  přerušení  studia  zaznamená  třídní  učitel  do
katalogového listu ve škol. matrice. 

3. Po projednání klasifikace v pedagogické radě  připraví  třídní  učitel  vysvědčení
k tisku.  Na  konci  prvního  pololetí  je  vydáván  výpis  z  vysvědčení  a  na  konci
školního roku žák obdrží celkovou klasifikaci na předepsaném formuláři za obě
pololetí školního roku. 

4. Při  přestupu  žáka  zajistí  po  vyzvání  třídní  učitel  zaslání  všech  dokladů  a
záznamů do nového působiště žáka prostřednictvím kanceláře školy. 

Kritéria stupn ě prosp ěchu
Klasifikace ve vyu čovacích p ředmětech s p řevahou teoretického zam ěření

1. Převahu  teorie  mají  předměty  jazykové,  společenskovědní,  přírodovědné,
některé odborné. 

2. Při klasifikaci výše uvedených předmětů se hodnotí zejména: 
a) ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů,
definic, zákonitostí a schopnost tyto chápat a popsat 
b) kvalita a rozsah získaných dovedností 
c) schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a
praktických úkolů 
d) kvalita myšlení, především jeho logika samostatnost a tvořivost 
e) aktivní přístup k výuce, zájem o předmět a vztah k němu 
f)  přesnost,  výstižnost  a  odborná  i  jazyková  správnost  ústního  a  písemného
projevu 
g) kvalita výsledků činností 
h) osvojení účinných metod samostatného studia 

3. Prospěch  žáka  se  v  jednotlivých  vyučovacích  předmětech  klasifikuje  těmito
stupni: 

Stupeň 1 (výborný) 
Žák  ovládá  učebními  osnovami  požadované  poznatky,  fakta,  pojmy,  definice  a
zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává
požadované  intelektuální  a  motorické  činnosti.  Samostatně  a  tvořivě  uplatňuje
osvojené  poznatky  a  dovednosti  při  řešení  teoretických  a  praktických  úloh,  při
výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, jeho ústní a písemný
projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky
jeho  činností  jsou  kvalitní  pouze  s  menšími  nedostatky.  Je  schopen  samostatně
studovat vhodné výukové materiály. 
Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák  ovládá  učebními  osnovami  požadované  poznatky,  fakta,  pojmy,  definice  a
zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově
vykonává  požadované  intelektuální  a  motorické  činnosti.  Samostatně  nebo  dle
drobných podnětů vyučujícího uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení
teoretických a praktických úloh, při  výkladu a hodnocení jevů  a zákonitostí.  Myslí
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logicky správně, jeho ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti,
přesnosti  a  výstižnosti.  Grafický  projev  je  estetický  a  bez  větších  nepřesností.
Výsledky  jeho  činností  jsou  kvalitní  pouze  s  menšími  nedostatky.  Je  schopen
samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné výukové materiály. 
Stupeň 3 (dobrý) 
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků,  faktů,
pojmů,  definic  a  zákonitostí  nepodstatné  mezery.  Požadované  intelektuální  a
motorické  činnosti  nevykonává  vždy  přesně.  Podstatnější  nepřesnosti  a  chyby
dovede za pomoci vyučujícího korigovat. Osvojené poznatky a dovednosti při řešení
teoretických a praktických úloh, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí uplatňuje
s chybami nebo jen s pomocí vyučujícího. Jeho myšlení je vcelku správné ale ne
vždy tvořivé. Ústní a písemný projev není vždy správný, přesný a výstižný. Grafický
projev je méně  estetický.  Častější  nedostatky se projevují  v kvalitě  výsledků  jeho
činnosti. Je schopen samostatně studovat vhodné výukové materiály jen dle návodu
vyučujícího. 
Stupeň 4 (dostate čný) 
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků,  faktů,
pojmů,  definic  a  zákonitostí  podstatné  mezery.  Při  provádění  požadovaných
intelektuálních a motorických činnostech je málo pohotový a má větší nedostatky. V
uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických
úloh, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí se vyskytují závažné chyby. V logice
jeho myšlení se projevují závažné chyby, uvažování je nesamostatné a většinou bez
tvořivosti. Ústní a písemný projev má závažné nedostatky v správnosti, přesnosti a
výstižnosti. Grafický projev je málo estetický. Výsledky jeho činnosti nejsou kvalitní.
Závažné nedostatky je schopen s pomocí vyučujícího opravit Při samostatném studiu
má velké těžkosti. 
Stupeň 5 (nedostate čný) 
Žák si učebními osnovami požadované poznatky neosvojil uceleně přesně a úplně,
má v nich závažné a značné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a
motorických činnostech prokazuje podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených
poznatků  a  dovedností  při  řešení  teoretických  a  praktických  úloh,  při  výkladu  a
hodnocení  jevů  a  zákonitostí  se  vyskytují  velmi  závažné  chyby.  Neprojevuje
samostatnost  v myšlení,  vyskytují  se u něho závažné logické nedostatky.  Ústní a
písemný projev má závažné nedostatky v správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický
projev je na nízké úrovni. Výsledky jeho činnosti nejsou kvalitní. Závažné nedostatky
není  schopen  opravit  ani  s  návodem  vyučujícího.  Není  schopen  samostatně
studovat. Odmítá pracovat dle pokynů pedagogů, neplní zadané úkoly, odmítá svou
účast na získávání klasifikace, nespolupracuje nebo nesplní termín odevzdání úkolů,
grafických zadání nebo samostatných prací.

Klasifikace v p ředmětech s p řevahou praktického zam ěření

1. Převahu  praktické  činnosti  má  odborný  výcvik  a  odborné  předměty,  které
vyžadují  pro  zvládnutí  učiva  i  praktické  dovednosti  (manipulace  s  materiály,
nářadím nebo pomůckami apod.).

2. Při klasifikaci výše uvedených předmětů se hodnotí zejména: 
a)  osvojení  dovedností,  návyků  a  poznatků  potřebných  pro  praktické  činnosti
daného oboru 
b) obsluha a údržba pomůcek, nástrojů, strojů, nářadí a měřidel 
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c) zvládnutí účelného způsobu práce, organizace a udržování pořádku na 
pracovišti 
d) dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní
prostředí 

3. Prospěch  žáka  se  v  jednotlivých  vyučovacích  předmětech  klasifikuje  těmito
stupni: 

Stupeň 1 (výborný) 
Žák  ovládá  učebními  osnovami  požadované  činnosti.  Samostatně,  pohotově  a
tvořivě  uplatňuje osvojené teoretické poznatky a dovednosti při  řešení praktických
úloh.  Bezpečně  ovládá  postupy  požadovaných  činností  a  práce,  dopouští  se  jen
menších  chyb.  Účelně  si  organizuje  svou  činnost,  udržuje  pracoviště  v  pořádku.
Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a chová se ohleduplně k
životnímu prostředí. Příkladně  zvládá obsluhu a užití  pracovních pomůcek, nářadí,
měřidel  a  strojů.  Hospodárně  zachází  se  svěřeným  materiálem  s  energií  a
surovinami.  Výsledky  jeho  činností  jsou  kvalitní  pouze  s  menšími  nedostatky.  Je
schopen  samostatně  vykonávat  příslušné  činnosti  a  aktivně  zvládá  nečekané
situace. 
Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák ovládá učebními osnovami požadované činnosti. Samostatně ale méně tvořivě a
s  menší  jistotou  uplatňuje  osvojené  teoretické  poznatky  a  dovednosti  při  řešení
praktických  úloh.  Ovládá  postupy  požadovaných  činností  a  práce bez závažných
chyb.  Účelně  si  organizuje  svou  činnost,  udržuje  pracoviště  v  pořádku.  Dodržuje
předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a chová se ohleduplně k životnímu
prostředí.  Zvládá  obsluhu a  užití  pracovních  pomůcek,  nářadí,  měřidel  a  strojů  s
menšími nedostatky. Při hospodárném zacházení se svěřeným materiálem s energií
a surovinami se dopouští menších chyb. Výsledky jeho činností jsou dobré pouze s
menšími nedostatky. Je schopen vykonávat příslušné činnosti a zvládat nečekané
situace s občasnou pomocí. 
Stupeň 3 (dobrý) 
Žák ovládá učebními osnovami požadované činnosti jen s pomocí vyučujícího. Malou
tvořivost  a  jistotou  uplatňuje  při  uplatňování  osvojených  teoretických  poznatků  a
dovedností při řešení praktických úloh. V praktických činnostech se dopouští chyb a
při postupech požadovaných činností vyžaduje občasnou pomoc vyučujícího. Měně
účelně si organizuje svou činnost, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a chová se ohleduplně k životnímu prostředí
jen  s  občasným  připomenutím  vyučujícího.  Zvládá  obsluhu  a  užití  pracovních
pomůcek, nářadí, měřidel a strojů s menšími nedostatky. Při zacházení se svěřeným
materiálem  s  energií  a  surovinami  se  dopouští  menších  chyb  jen  díky  dohledu
vyučujícího. Výsledky jeho činností mají nedostatky. Je schopen vykonávat příslušné
činnosti a zvládat nečekané situace jen s pomocí vyučujícího. 

Stupeň 4 (dostate čný) 
Jen  s  pomocí  vyučujícího  ovládá  žák  některé  učebními  osnovami  požadované
činnosti.  Uplatňování  osvojených  teoretických  poznatků  a  dovedností  při  řešení
praktických  úloh  je  možné  jen  za  soustavné  pomoci  vyučujícího.  V  praktických
činnostech  se  dopouští  větších  chyb  a  při  postupech  požadovaných  činností
vyžaduje soustavnou pomoc vyučujícího.  Svou činnost si organizuje jen s pomocí
vyučujícího, méně  dbá o pořádek a předpisy o bezpečnosti  a ochraně  zdraví.  Při
práci  se  nechová  vždy  ohleduplně  k  životnímu  prostředí.  Zvládá  obsluhu  a  užití
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pracovních pomůcek, nářadí, měřidel a strojů s většími nedostatky. Porušuje zásady
hospodárnosti zacházení se svěřeným materiálem s energií a surovinami. Výsledky
jeho činností mají závažné nedostatky. Je schopen vykonávat příslušné činnosti  s
trvalou pomocí vyučujícího. 
Stupeň 5 (nedostate čný) 
Ani  s  pomocí vyučujícího  neovládá  žák  učebními  osnovami  požadované činnosti.
Nezvládá uplatňování teoretických poznatků a dovedností při řešení praktických úloh.
V praktických činnostech se dopouští  podstatných  chyb a  postupy požadovaných
činností  nezvládá  ani  s  pomocí  vyučujícího.  Svou  činnost  si  není  schopen
organizovat, nedbá o pořádek a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví. Při práci
se nechová ohleduplně k životnímu prostředí. Obsluhu a užití pracovních pomůcek,
nářadí, měřidel a strojů zvládá se závažnými nedostatky. Soustavně porušuje zásady
hospodárnosti zacházení se svěřeným materiálem s energií a surovinami. Výsledky
jeho činností  jsou nedokončené, neúplné a nepřesné. Není schopen nebo odmítá
vykonávat  příslušné  činnosti.  Odmítá  pracovat  dle  pokynů  pedagogických
pracovníků,  neplní  zadání,  odmítá  svou  účast  na  získávání  klasifikace  –
nespolupracuje  nebo  nesplní  termín  odevzdání  úkolů,  grafických  zadání  nebo
samostatných prací.

Komisionální zkouška

1. Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: 
a) koná-li opravné nebo rozdílové zkoušky, 
b)  požádá-li  zletilý  žák  nebo  zákonný  zástupce  nezletilého  žáka  o  jeho
komisionální přezkoušení, 
c) pokud žák zameškal více než 30 % hodin daného předmětu. 
d) pokud ředitelka zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení. 

2. Komisionální zkoušku může žák konat v jednom dni nejvýše jednu. 
3. Komisionální opravnou zkoušku může žák ve druhém pololetí konat nejdříve v

měsíci  srpnu  příslušného  školního  roku,  termíny  ostatních  komisionálních
zkoušek stanovuje ředitelka školy. 

4. Tříčlenné zkušební komise jsou jmenovány ředitelkou školy. 
5. Žák  konající  komisionální  zkoušku  je  vyrozuměn  -  pozván  prokazatelným

způsobem (osobní sdělení, osobní převzetí,  doporučený dopis…) pozvánkou a
stanovením požadavků.  Po opravné zkoušce nebo doplnění klasifikace obdrží
žák vysvědčení. 

6. Komisionální zkouška předpokládá splnění zadání, má zpravidla písemnou (cca
45min)  část  a  ústní  část.  Přezkoušení  obsahuje  témata  za  příslušné  období.
Komise  vyhodnotí  jednotlivé  části  komisionální  zkoušky,  jejich  výsledek
zaznamená do příslušného formuláře a zkoušející protokol podepíší. V případě
nutnosti  o  klasifikaci  hlasují.  Do  hodnocení  se  promítají  všechny  realizované
části. Výsledná známka je známkou na vysvědčení. Pouze u doplnění klasifikace
slouží hodnocení k doplnění již stávající klasifikace. 

7. Na závěr komisionální zkoušky oznámí předseda komise výsledek přezkoušení
žákovi a poučí ho o dalším postupu. 

8. Rozhodnutí o výsledku komisionální zkoušky je konečné. 
9. Žák, který se bezdůvodně a bez akceptovatelné omluvy co do formy i obsahu,

nedostaví, je hodnocen stupněm nedostatečný. 
10. V případě pochybnosti o správnosti hodnocení zkoušky se může žák proti 
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výsledku odvolat ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitelky školy. 

Hodnocení chování

1. Chování žáka se hodnotí těmito stupni: 
1 - velmi dobré 
2 - uspokojivé 
3 - neuspokojivé. 

2. Chování žáků se hodnotí takto: 
Stupeň  1 (velmi dobré) - žák dodržuje pravidla chování a ustanovení školního
řádu. Projevuje  zřetelný zájem o výuku.  Má kladný vztah ke kolektivu  třídy a
školy. Ojediněle se může dopustit méně závažných přestupků proti příslušným
normám. 
Stupeň  2  (uspokojivé)  -  žák  se  dopustí  závažnějšího  přestupku  nebo  se
opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Je však přístupný výchovnému
působení a projevuje snahu své chyby napravit. 
Stupeň 3 (neuspokojivé) - žák závažným způsobem porušil školní řád a pravidla
chování. Dopouští se opakovaně závažných přestupků, svým chováním narušuje
výchovně vzdělávací program školy. 

3. Klasifikaci z chování navrhuje třídní učitel po projednání s ostatními vyučujícími a
rozhoduje o ní ředitelka školy po projednání na pedagogické radě. 
Kritériem pro klasifikaci z chování je dodržování pravidel školního řádu a pravidel
společenského chování. 

4. Škola hodnotí chování jen za chování ve škole a na akcích pořádaných školou. 
5. Stupněm  z  chování  jsou  hodnoceni  žáci  denního  studia,  žáci  jiných  forem

vzdělávání nejsou hodnoceni známkou z chování. 

Rozdílové zkoušky

1. Ředitelka  školy  může  uchazeče  přijmout  do  vyššího  než  prvního  ročníku
vzdělávání ve střední škole. V rámci přijímacího řízení může ředitelka školy po
posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku
přijetí vykonání zkoušky, a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a
to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání.

2. Zájemce  vyplní  žádost  o  přestup  a  doloží  vysvědčení  a  další  doklady  o
předešlém studiu. 

3. Zástupce ředitelky pro teoretickou výuku stanoví rozsah rozdílových zkoušek a
na příslušném formuláři  o „rozdílovém přezkoušení“ předá ředitelce školy jako
podklad k vydání rozhodnutí. 

4. Žák  je  přijat  pouze  v případě  úspěšného  vykonání  rozdílových  zkoušek.  V
případě,  že ředitelka školy rozhodne o přijetí  uchazeče, určí ročník,  do něhož
bude uchazeč zařazen. 

5. Pokud  žák  žádá  před  zahájením  příslušného  školního  roku,  jsou  termíny
rozdílových zkoušek stanoveny ještě před zahájením školního roku. 

Průběh a způsob hodnocení ve vzd ělávání podle individuálního vzd ělávacího
plánu
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1. Individuální vzdělávací plán je povolen pouze ve výjimečných případech, kdy se
žák nemůže ze závažných důvodů pravidelně účastnit výuky. 

2. V případě povolení individuálního vzdělávacího plánu má žák právo účastnit se
každodenně  výuky,  konzultačních  hodin,  zkoušen  je  však  po  dohodě  s
vyučujícím. 

3. Individuální vzdělávání povoluje ředitelka školy na základě žádosti. 
4. Zástupce ředitelky pro teoretickou výuku stanoví  rozsah vzdělávacího plánu a

vystaví protokol předmětů a vyučujících. Vyučující stanoví podmínky plánu pro
svůj  předmět.  V  případě  pochybností  může  vyučující  individuální  plán
nedoporučit.  Protokol o individuálním studijním plánu podepíše s doporučením
ZŘTV, ředitelka školy a zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák. 

5. Individuální vzdělávací plán obsahuje seznam předmětů, vyučujících, požadavky
ke  splnění  klasifikace,  způsoby  hodnocení  za  příslušné  pololetí  a  časový
harmonogram konzultací a komisionálního přezkošení.

6. Pokud žák neplní podmínky vzdělávacího plánu, může být studium ukončeno.
7. Pokud to obsah nebo charakter některého předmětu vyžaduje je účast ve výuce

nutná. Toto je žákovi sděleno v podmínkách individuální plánu. 

Uznání uceleného dosaženého vzd ělání žáka a částečného vzd ělání žáka

1. Ředitelka  školy  uzná  ucelené  dosažené  vzdělání  žáka,  pokud  je  doloženo
dokladem  o  tomto  vzdělání  nebo  jiným  prokazatelným  způsobem.  Částečné
vzdělání žáka může ředitelka školy uznat, pokud je doloženo dokladem o tomto
vzdělání  nebo  jiným  prokazatelným  způsobem  a  od  doby  jeho  dosažení
neuplynulo více než 10 let nebo pokud žák znalosti z tohoto vzdělání prokáže při
zkoušce stanovené ředitelkou školy.  Uzná-li  ředitelka školy dosažené vzdělání
žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání. 

2. Podmínky uznávání předchozího vzdělání řeší § 7 - § 9 vyhlášky č. 13/2005 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů. 

3. Za ucelené dosažené vzdělání žáka se považuje vzdělávání  ve střední škole,
konzervatoři, vyšší odborné škole nebo vysoké škole v České republice nebo v
zahraničí, které je doloženo dokladem o jeho úspěšném ukončení, nebo jiným
prokazatelným způsobem. 

4. Absolvent zahraniční školy, který získal doklad o dosažení základního, středního
nebo vyššího odborného vzdělání,  může požádat krajský úřad příslušný podle
místa  bydliště  o  vydání  osvědčení  o  uznání  rovnocennosti  zahraničního
vysvědčení v České republice, nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního
vysvědčení v České republice (nostrifikace zahraničního vysvědčení).

5. Ředitelka školy vždy uzná ty části vzdělávacího programu, jejichž obsah a rozsah
je shodný v absolvovaném a současně studovaném oboru vzdělání. 

6. Za částečné vzdělání žáka se považuje absolvování pouze některých ročníků 
jiné střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy nebo vysoké školy v České 
republice nebo v zahraničí, či jiné vzdělávání, zejména v odborných kurzech 
nebo jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. 

7. Při zaznamenávání uznání dosaženého vzdělání na vysvědčeních škola do 
příslušných rubrik pro hodnocení žáka uvede výraz „uznáno“ s odkazem na 
vysvětlivku, která bude na zadní straně vysvědčení obsahovat bližší podrobnosti.
Obdobně se postupuje i v ostatní povinné dokumentaci školy.
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Průběh a způsob hodnocení vzd ělávání v dálkové form ě vzdělání

1. Škola poskytuje vzdělávání i v dálkové formě studia. 
2. Studium je zaznamenáváno v elektronické třídní knize. 
3. Veškeré informace spojené se studiem provádí žák formou spolupráce s třídním

učitelem.  
4. Žák  dálkové  formy  vzdělání  musí  získat  z každého  předmětu  alespoň  dvě

známky za každé pololetí. Ke klasifikaci se doporučuje využít hodnotu známek
s různou váhou. Výsledná známka nemusí být aritmetickým průměrem získaných
známek.  

5. Žák, který již získal střední vzdělání s maturitní zkouškou vykonáním maturitní
zkoušky podle školského zákona 561/2004 Sb. nebo podle předchozích právních
předpisů, nekoná společnou část maturitní zkoušky. Ředitelka školy může žákovi
uznat  zkoušku  profilové  části  maturitní  zkoušky,  kterou  již  žák  vykonal  v
předchozím vzdělávání,  pokud je obsahově  srovnatelná se zkouškou profilové
části v dané škole (§ 81 odst. 6 zákona 561/2004 Sb.). O nekonání této zkoušky
rozhodne ředitelka školy. 
 

Průběh a způsob hodnocení vzd ělávání v nástavbovém studiu 

1. Škola  organizuje  nástavbové  studium  pro  uchazeče,  kteří  získali  vzdělání
s výučním  listem.  Návaznost  oborů  vzdělání  pro  uchazeče  přijímané  do
nástavbového studia stanoví vláda nařízením. Vzdělávání v nástavbovém studiu
trvá 2 roky v denní, 3 roky v dálkové formě vzdělávání.

2. Hodnocení se provádí dle klasifikačního řádu.

Způsob hodnocení žák ů se speciálními vzd ělávacími pot řebami 

1. Speciální  vzdělávání  se poskytuje  žákům, u kterých byly  speciální  vzdělávací
potřeby  zjištěny  na  základě  speciálně  pedagogického,  popřípadě
psychologického vyšetření školským poradenským zařízením a jejich rozsah a
závažnost  je  důvodem  k  zařazení  žáků  do  režimu  speciálního  vzdělávání.
Vyšetření musí být platné.

2. Žákem  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  je  osoba  se  zdravotním
postižením,  zdravotním  znevýhodněním  nebo  sociálním  znevýhodněním.
Zdravotním  postižením  je  pro  účely  školských  předpisů  mentální,  tělesné,
zrakové  nebo sluchové postižení,  vady řeči,  souběžné postižení  více vadami,
autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Zdravotním znevýhodněním je
zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k
poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Sociálním
znevýhodněním je  rodinné prostředí  s nízkým sociálně  kulturním postavením,
ohrožení sociálně  patologickými  jevy,  nařízená ústavní  výchova nebo uložená
ochranná výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu
na území České republiky.

3. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných
podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.

4. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy
a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha
negativní  vliv.  Kontrolní  práce  a  diktáty  píší  tito  žáci  po  předchozí  přípravě.
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Pokud je to nutné, nebude žák s vývojovou poruchou vystavován úkolům, v nichž
vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající
jeho předpokladům. 

5. Klasifikace je provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu,
objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.

6. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na
podporu jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování
chyb.

7. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí
vyhláškou  č.  27/2016 Sb.,  o  vzdělávání  dětí,  žáků  a  studentů  se  speciálními
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění
pozdějších předpisů. 

8. Ředitelka školy může přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez
absolvování  předchozího  ročníku  na  základě  zkoušky  před  komisí,  kterou
jmenuje ředitelka školy (§ 30 vyhlášky č. 27/2016 Sb.). 

9. Klasifikace žáků se specifickými vývojovými poruchami (dyslexie, dysortografie,
dysgrafie,  dyskalkulie)  probíhá  s  důrazem  na  projev,  pro  který  má  žák
předpoklady.  Při  klasifikaci  nevychází  vyučující  z  prostého  počtu  chyb,  ale  z
počtu jevů,  které zvládl.  To nezakládá důvod k neúčasti  při  psaní písemných
prací.  Žáci  mohou  na  základě  hodnocení  příslušného  odborného  pracoviště
požádat o upravení postupu při získávání klasifikace. 

X. Závěrečné ustanovení

1. Školní řád je v celém rozsahu závazný pro všechny zaměstnance, žáky školy a
zákonné zástupce nezletilých žáků. 

2. Vedoucí  jednotlivých  úseků  jsou  povinni  seznámit  prokazatelně  všechny
podřízené pracovníky.

3. Školní  řád  může  být  průběžně  upravován  s  ohledem  na  vznik  nových
skutečností.  O  změnách  musí  být  informování  žáci,  zaměstnanci  a  zákonní
zástupci nezletilých žáků. 

4. Tento školní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2014.

Seznam zkratek:

UOV – učitel odborného výcviku
OV – odborný výcvik
TU – třídní učitel
ŘŠ – ředitelka školy
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
PPP – pedagogicko-psychologická poradna
ZŘTV – zástupce ředitelky pro teoretické vyučování 

Přílohy:
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č.1 – Řešení neomluvné absence
č.2 – Prevence sociálně patologických jevů 

Řešení neomluvené absence

Výchovné a prospěchové problémy jsou vždy řešeny při jejich vzniku a v průběhu 
celého školního roku. Všechna opatření musí být současně s udělením zapsány do 
katalogového listu žáka a sděleny žákovi a jeho zákonnému zástupci.
Absence je omlouvána zákonným zástupcem nezletilého žáka, zletilým žákem.  
V případě neomluvené absence jsou doporučena následující kázeňská opatření:

1. do  10  vyučovacích  hodin…  napomenutí  třídního  učitele  nebo  učitele
odborného výcviku

2. 11 – 25 vyučovacích hodin… důtka třídního učitele nebo učitele odborného
výcviku

3. 25 – 50 vyučovacích hodin…  důtka ředitelky školy 

4. nad 50 vyučovacích hodin… podmíněné vyloučení ze studia 

V souladu  s Metodickým  pokynem  čj.  10194/2002-14  žák,  který  dosáhne
neomluvené  absence  do  10  neomluvených  hodin,  je  žákova  nepřítomnost
projednána  třídním  učitelem  a  zákonným  zástupcem  žáka.  Zákonný  zástupce  je
pozván doporučeným dopisem. Třídní učitel provede zápis z pohovoru (doporučený
vzor),  do něhož uvede způsob nápravy dohodnutý se zákonným zástupcem nebo
zletilým žákem.  Zákonný zástupce nebo zletilý žák zápis podepíše a obdrží kopii
zápisu. Případné odmítnutí podpisu nebo převzetí zápisu zákonným zástupcem nebo
zletilým žákem se do zápisu zaznamená. Pokud absence dosáhla více než 10 hodin,
je svolána výchovná komise, které se dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka
účastní: ředitelka školy, zákonný zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, zástupce
orgánu sociálně-právní  ochrany  dětí,  školní  metodik  protidrogové  prevence,  popř.
další odborníci. O průběhu a závěrech jednání školní výchovné komise se provede
zápis (doporučený vzor) 

Navrhovaný počet hodin pro výchovná opatření je pouze doporučující a orientační.
Neomluvená  absence  bude  posuzována  vždy  v individuálních  případech.  Budou
zohledněny dopady výchovného opatření  na další  chování  žáka.  Při  pokračování
problémů  s neomluvenou absencí,  po udělení prvního výchovného opatření může
učitel  navrhnout  přísnější  řešení.  Při  posuzování  stanovení  výchovného  opatření
bude preferován zájem školy působit na žáka výchovně. 
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Příloha č. 1

Prevence sociáln ě patologických jev ů

Na základě metodického pokynu MŠMT č. 14514/2000-51 byl vypracován Minimální
preventivní program. Pověřeným pracovníkem jeho dodržování je metodik prevence.
V rámci prevence sociálně  patologických jevů  mohou být žáci v případě  podezření
testováni na přítomnost návykových látek. 
Postup při podezření na návykové látky:

1. Test  je  prováděn  na  základě  písemného  svolení  zákonných  zástupců
nezletilých žáků a zletilých žáků. Souhlas je aktualizován na začátku každého
školního  roku  a  uložen  v písemné  podobě  v dokumentaci  žáka  u  třídního
učitele.

2. Po zjištění návykových látek je toto nahlášeno ředitelce školy.

3. Po  zjištění  návykových  látek  je  toto  oznámeno  zákonnému zástupci,  příp.
Policii ČR nebo jiným represivním orgánům, se kterými škola spolupracuje.

4. Po uzavření vyšetřování je učiněno kázeňské opatření dle školního řádu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE NEZLETILÉHO ŽÁKA, ZLETIL ÉHO ŽÁKA
S     ORIENTAČNÍM TESTOVÁNÍM NA PŘÍTOMNOST OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH

LÁTEK A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJ Ů

Způsob testování: 
Testování  na  přítomnost  alkoholu  pomocí  dechové  zkoušky,  v případě  podezření  na
přítomnost omamných a psychotropních látek (dále jen návyková látka) pomocí zkoušky ze
slin.

1. Souhlasím, aby můj syn/ moje dcera:………………………………., nar. ………………..
existuje-li d ůvodné podez ření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho /
jejího zdraví, byl (-a) testován (-a).
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Tento souhlas se vydává pro potřeby Středního odborného učiliště opravárenského, Králíky,
Předměstí 427.

……………………………………………….
Datum a podpis zákonného zástupce/ zletilého žáka

Příloha č. 2

Záznam o pohovoru 
o neomluvené nepřítomnosti žáka

Jméno žáka /žákyně:

Datum narození: 

Bydliště:

Škola – třída :

Zákonní zástupci žáka navštívili školu:     -  na v yzvání                           -  z vlastního 
zájmu

Účastníci pohovoru (jméno a prac. za řazení):

                                                        

Stanovisko výchovného poradce:

Zápis z pohovoru:
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Závěry pohovoru, doporu čení, dohodnutý další postup:

S uvedenými skute čnostmi zákonní zástupci souhlasí a zavazují se řídit záv ěry
pohovoru.

V případě pokra čující neomluvené absence berou zákonní zástupci na vědomí
možné  následky  spojené  s p řestupkovým  řízením,  pop ř.  následným  trestním
oznámením.

Datum:                                                            Podpis zákonných zástupc ů:

Razítko školy:                                                 Podpis t řídního u čitele / u čitelky:

Zápis z výchovné komise 
k řešení neomluvené nepřítomnosti žáka

Jméno žáka /žákyně:

Datum narození:

Bydliště:

Škola – třída:

Účastníci jednání: zákonní zástupci žáka                              
                                 třídní učitel 
                                 výchovný poradce
                                 vedení školy
                                 kurátor sociálně-právní ochrany dětí 
                                 školní metodik protidrogové prevence
                                 zástupce rady školy
                                 ostatní

Předmět jednání:                                                      

Výchovná opatření:
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Zapsal/a/: 

S uvedenými skutečnostmi zákonní zástupci souhlasí a zavazují se řídit závěry tohoto
jednání.

V případě  pokračující  neomluvené absence berou zákonní zástupci  na vědomí možné
následky spojené s přestupkovým řízením, popř. následným trestním oznámením.

Datum:                                                           Podpis zákonných zástupců:

Razítko školy:                                                Podpis ředitele / ředitelky školy:
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