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Preambule 

 

Školní řád je vydán v souladu s právními předpisy: 
 zákon č. 561/2004 Sb. Školský zákon;  
 metodické pokyny ministra školství, mládeže a tělovýchovy;  
 vyhláška MŠMT ČR č. 13/2005 o středním vzdělávání; 
 zákon 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek; 
vždy v platné právní úpravě. 
Školní řád vychází také z předpokladu, že každý žák školy se musí řídit všemi platnými ustanoveními 
právního řádu ČR. 
Nastanou-li skutečnosti, které tento řád školy neřeší, postupují zaměstnanci a vedení školy podle 
platné legislativy, případně v souladu s pedagogickými zásadami. 
 
Tento školní řád upravuje:  
 podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti 

o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky; dále vymezuje práva a povinnosti 
pedagogických pracovníků školy;  

 provoz a vnitřní režim školy;  
 podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovým chováním 

u žáků a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí;  
 podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků;  
 pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.  

 
Účelem školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro vyučování a pro efektivní využití vyučovací 
doby tak, aby si žáci v průběhu studia mohli osvojit vědomosti, dovednosti a pracovní návyky dané 
typem školy a studijním oborem, jakož i žádoucí morálně volní vlastnosti.  
Žáci a jejich zákonní zástupci se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na škole zavazují řádně 
navštěvovat školu a aktivně se účastnit vyučovacího procesu, osvojovat si znalosti stanovené 
učebními osnovami a plnit všechny povinnosti stanovené tímto řádem a zaměstnanci školy.  
Školní řád zveřejní ředitel školy na přístupném místě ve škole. Prokazatelným způsobem s ním 
seznámí zaměstnance a žáky školy a informuje o jejich vydání a obsahu zákonné zástupce 
nezletilých žáků  
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Čl. I 

Práva žáků 
 

Žák má právo: 
1. na vzdělání a účast na výuce podle rozvrhu a školské služby podle tohoto zákona; 
2. na řádný výklad učiva a přiměřenou pomoc ze strany učitele; 
3. být předem seznámen s organizací školního roku i organizací výuky jednotlivých předmětů a 

vyučovacích hodin; 
4. znát hodnocení všech svých výkonů při prověřování znalostí; 
5. na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. (Svůj názor musí vyjadřovat 

přiměřenou formou, která neodporuje pravidlům slušnosti a dobrého občanského soužití. Jeho 
názorům musí být dána náležitá váha. Žák má právo sdělit svůj názor třídnímu učiteli, ostatním 
vyučujícím, výchovnému poradci, zástupci ředitele, řediteli školy.); 

6. na ochranu před  
 fyzickým nebo psychickým násilím,  
 nedbalým zacházením, 
 rizikovým chováním žáků ve škole, 

7. na poskytnutí přiměřené pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy; 
8. na život a práci ve zdravém životním prostředí; 
9. na využívání služeb a programů nabízených školou (zejména výchovným poradcem, metodikem 

prevence, školním psychologem atd. včetně schránky důvěry);  
10. využívat služeb školní kopírky podle pokynů a pravidel školy;  
11. využívat služeb žákovské knihovny a studovny podle pokynů a pravidel školy; 
12. využívat ICT a jejich služeb podle platných řádů školy a podle pokynů zaměstnanců školy; 
13. podílet se na zájmových a zdravotně osvětových programech školy.  

 
Čl. II 

Účast žáků na výuce 
 

Základní povinností žáka je účastnit se výuky všech povinných, volitelných i nepovinných předmětů, 
do kterých se žák přihlásil.  
Chodit do výuky včas a být vhodně ustrojen a upraven.  
Před zvoněním na vyučování si žák přichystá pomůcky a připraví se na výuku.  
Po zvonění na začátek hodiny již neopouští žák své místo ve třídě. 
 
Absence a její omlouvání 
Neúčast ve vyučování je sledována. Žák navštěvuje lékaře v době vyučování pouze v akutních 
případech. Plánovanou návštěvu lékaře si žák, pokud možno, zařizuje v době mimo vyučování. 
 
Omlouvání absence předem známé: 
1. odchod v průběhu vyučování omlouvá žák vyučujícímu, z jehož hodiny odchází; 
2. jednodenní nepřítomnost omlouvá žák (zákonný zástupce) písemně třídnímu učiteli, případně 

zástupci třídního učitele; 
3. o vícedenní uvolnění z výuky žádá žák (zákonný zástupce) písemně ředitele školy. 
 
Rekreace žáků 
K rekreaci žáků jsou vyčleněny podzimní, pololetní, vánoční, jarní a hlavní prázdniny. S termínem 
prázdnin seznámí žáky třídní učitel na začátku školního roku. O případném uvolnění ve dnech výuky 
za účelem rekreace rozhoduje výhradně ředitel školy. 
 
Omlouvání absence z nepředvídaných důvodů: 
4. nejpozději do tří dnů od začátku absence se omluví žák (jeho zákonní zástupci) třídnímu učiteli 

osobně, telefonicky nebo písemně; 
5. každá absence musí být omluvena navíc písemně v omluvném listě s podpisem (zákonných 

zástupců), případně lékaře. 
 
Omluvný list s písemnou omluvou předloží žák třídnímu učiteli (případně zástupci třídního učitele) 
v den příchodu do školy po ukončení absence – nikoliv do tří dnů po příchodu. 
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Uvolnění z hodin tělesné výchovy: 
6. Z hodin TEV může být uvolněn žák pouze na základě lékařského potvrzení (bude uloženo ve 

složce žáka). Krátkodobé uvolnění (1 až 2 vyučovací hodiny) řeší učitel TEV. 
 

Volné hodiny 
7. Žáci, kteří jsou uvolněni z TEV nebo mají v rozvrhu volnou hodinu, mohou opustit budovu školy 

(žádost zákonných zástupců s přebráním plné odpovědnosti) nebo se budou zdržovat ve 
„skleníku“ ve II. poschodí.  
 

Maturanti 
8. Žáci, kteří byli neúspěšní u maturitních zkoušek a opakují 4. ročník, mohou být na základě 

žádosti uvolněni z předmětů, které nesouvisejí s maturitní zkouškou (OBN, TEV, …).    
 
Uvolňování z výuky 
9. Pokud se jedná o předem známou absenci (žádost zákonných zástupců s přebráním plné 

odpovědnosti), pak z jedné vyučovací hodiny uvolňuje žáka vyučující, z celého dne třídní učitel, 
z více dnů ředitelka školy.    

 

 
Čl. III 

Chování žáků ve škole 
 

Povinnosti žáků při vyučování 
1. smysl pro zodpovědnost v budoucím povolání prokazuje žák již zodpovědnou přípravou do 

vyučování; 
2. žáci si přinášejí do vyučování učební pomůcky (např. učebnice, sešity, psací potřeby atd.) 

v takovém počtu a stavu, jak to požaduje učitel příslušného vyučovacího předmětu;  
3. není-li žák připraven ze závažných důvodů, omlouvá se osobně vyučujícímu na začátku hodiny. 
 
Chování ve škole 
4. žáci přicházejí na výuku včas a připraveni; 
5. žáci jsou povinni dodržovat předpisy o BOZ, požární ochraně, ochraně zdraví a BESIP; 
6. žák dodržuje zásady slušného chování a společenské komunikace (zejména nepoužívá 

vulgarismy a vyjadřuje se srozumitelně), žáci zdraví všechny zaměstnance školy a zaměstnance 
pracovišť, kde probíhá praktické vyučování i ostatní dospělé osoby ve škole a na těchto 
pracovištích; 

7. při zahájení výuky ve třídě zdraví žáci vyučujícího povstáním; 
8. žákům je zakázáno vyrušovat při vyučování, žvýkat v průběhu vyučování a zabývat se činností, 

jež nesouvisí s vyučováním; 
9. žákům je zakázáno napovídat spolužákům při zkoušení, opisovat při písemných zkouškách a 

používat nepovolené pomůcky; 
10. žákům je zakázáno kopírování textů k soukromým účelům; 
11. pokud to nevyplývá z rozvrhu, není žákům dovoleno opouštět o přestávkách budovu školy; 
12. bez výslovného souhlasu učitele žáci nebudou pořizovat audio a video záznam. V případě 

souhlasu učitele s pořízením záznamu bude tento užíván pouze pro studijní účely osoby 
pořizující záznam; 

13. pořizování audio a video záznamů ve škole a na školních akcích je žákům povoleno pouze za 
účelem propagace školy a zveřejnění podléhá souhlasu  

14. v době výuky není povoleno užívání zařízení, která umožňují zvukový a obrazový záznam a 
mobilních telefonů (dále jen MT). Užití mobilního telefonu ve výuce, pokud to situace vyžaduje, 
povoluje vyučující. Užívat MT mimo výuku mohou žáci s ohledem na BOZ a možné rušení okolí 
– MT nesmí být používány k pořizování zvukových a obrazových záznamů a nesmí se používat, 
z bezpečnostních důvodů, při pohybu po budovách školy sluchátka. Případné úrazy spojené 
s prokázaným užíváním MT mimo výuku (např. pád ze schodů z důvodu nepozornosti při užití 
MT, ...) nebude škola hradit ze své pojistky; 

15. žákům je zakázáno nosit do školy předměty, které nesouvisí s vyučováním (zejména pak 
zbraně, výbušné látky, předměty ohrožující a škodící zdraví i věci nebezpečné životu, 
alkoholické nápoje, omamné látky apod.) nebo které by rozptylovaly pozornost žáků; 
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16. žákům je zakázáno vstupovat do školy a na výuku pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných 
omamných látek;  

16. v době vyučování (včetně přestávek a volných hodin) i při akcích pořádaných školou je ve škole 
(celý areál školy) i smluvních zařízení školy zakázáno kouřit a požívat alkohol a návykové látky 
a zprostředkovávat jejich šíření   

17. žákům je zakázáno manipulovat ve škole s OPL (omamné psychotropní látky) jako nabízení, 
prodej, opatření ale i zprostředkování OPL apod. 

18. žákům se nedoporučuje nosit do školy větší částky peněz a cennosti, v případě nezbytnosti si 
peníze, popřípadě cennosti, uloží v době od 7:30 do 7:50 u ekonomky školy do trezoru a 
dohodne se na čase vyzvednutí;  

19. v případě potřeby žáci projednávají osobní záležitosti s vyučujícím před učebnou na začátku 
hodiny;  

20. ve škole je zakázáno sedět na schodech a podlaze; 
21. žák nenosí oblečení ani jiné prvky, které symbolizují rasovou nebo jinou nesnášenlivost, 

případně vzbuzují dojem sympatizace s nevhodnými společenskými jevy (např. rasistické a 
xenofobní názory a postoje);   

22. žák se dopouští úmyslného jednání (šikana, kyberšikana), pokud je namířeno proti jinému 
subjektu a které útočí na jeho důstojnost slovními útoky, fyzickou formou, nebo hrozbou násilí 
popřípadě prostřednictvím moderních komunikačních prostředků (e-mail, chat, facebook, 
sms…); 

23. v době vyučování je zakázáno jíst (výjimkou jsou zdravotní důvody). Pro tyto účely je určena 
doba přestávek a volných hodin; 

24. žáci uplatňují (ve zvýšené míře na zdravotnických oborech profesní etiku zdravotnického 
pracovníka) zdravý způsob chování v osobní odpovědnosti za své zdraví. Žák nenosí nevhodnou 
úpravu vlasů;  

25. při pobytu ve škole i při akcích pořádaných školou se žáci řídí pokyny vyučujících i ostatních 
zaměstnanců školy; 

26. je zakázáno vpouštět do školní budovy cizí osoby, v případě příchodu cizí osoby společně s žáky 
do budovy osobu kontaktovat a zajistit řádný průběh návštěvy,  

27. na výuku praktického vyučování, výuku tělesné výchovy, výuku mimo areál školy a na exkurze 
a zpět odcházejí žáci individuálně po trase, která jim byla při proškolení BOZP a BESIP určena; 

28. v době praktického vyučování musí žáci dodržovat stejné podmínky jako zaměstnanci zařízení, 
kam žáci dochází na praxi; 

29. po poslední vyučovací hodině žáci neprodleně opouští šatnu a budovu školy; 
žáci neprodleně hlásí změny osobních údajů (např. změny bydliště, vztah zákonných zástupců, 
obvodního lékaře, zdravotního stavu zejména těhotenství apod.)  

30. škola působí na žáky, vychovává je k toleranci, k soužití lidí různých národností, náboženství a 
kultur. Proto považujeme veškeré projevy rasismu, diskriminace, nepřátelství, násilí, netolerance 
a xenofobie na naší škole za nepřijatelné. Každý takový projev bude klasifikován jako velmi 
závažný přestupek. 

 
Povinnosti žákovské služby 
Dvojice žáků do týdenní služby určí na začatku každého klasifikačního období na celé klasifikační 
období třídní učitel (pokud se třídá dělí na dvě skupiny, bude ve službě zástupce z každé skupiny) 
– bude zapsáno v TK. V případě nepřítomnosti určené služby, přebírá službu v daném týdnu jeden 
nebo oba žáci z dvojice služby následující. 
Služba odpovídá za: 
1. přípravu požadovaných pomůcek k výuce, 
2. úplnost a správnost hlášení učiteli na začátku vyučovací hodiny (zejména za počet a jména 

chybějících žáků apod.), 
3. čistou tabuli před a po vyučovací hodině + psací potěby (fixy, křída), 
4. pořádek ve třídě, 
5. upozornění příslušného učitele, nedostaví-li se vyučující do 10 minut po zvonění do výuky, není-

li vyučující přítomen, oznámí služba tuto skutečnost zástupci ředitele, případně řediteli nebo 
jinému učiteli, 

6. pořádek v učebně, zhasnuté světlo a vypnuté elektrospotřebiče při opouštění učebny. 

7. po poslední vyučovací hodině v dané učebně. (uvedeno na rozvrhu) za zvednuté židličky a 
zavřená okna.  

Čl. IV 
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Práva a povinnosti zákonných zástupců 
 

1. Zákonní zástupci mají právo a povinnost zastupovat žáky ve věcech úředních. 
2. Zákonný zástupce má právo na informace týkající se prospěchu, chování a studia žáka. 
 

 

Čl. V 
Sankce 

 

Každý kázeňský přestupek u žáka bude řešen a posuzován individuálně.  
 
Omlouvání absence  
1. Omlouvání absence předem známé. Žák předem známou absenci hlásí třídnímu učiteli nebo 

jeho zástupci. Neučiní-li tak může třídní učitel uložit žáku kázeňské opatření.  
2. Jestliže žák odejde v průběhu vyučování a neomluví se vyučujícímu, z jehož hodiny odchází, 

může učitel udělit žákovi kázeňské opatření. Pokud žák bezprostředně po ukončení absence 
nedoloží (pokud k tomu nemá vážné důvody) písemnou omluvenku může třídní učitel v závislosti 
na okolnostech využít všech kázeňských opatření.  

3. Omlouvání absence z  nepředvídaných důvodů. Zákonný zástupce nezletilého žáka, 

popřípadě zletilý žák omlouvá absenci do 3 dnů od začátku absence. Jestliže tak neučiní, je 

absence považována za neomluvenou a třídní učitel může v závislosti na okolnostech využít 

všech kázeňských opatření. 

4. Při neomluvené absenci může ředitel školy udělit tato výchovná opatření. Ředitelská důtka 

se uděluje obvykle při 1 neomluvené hodině. Snížená známka z chování se uděluje obvykle při 

2 – 9 neomluvených hodinách. Při 10 neomluvených hodinách – svolává ředitel školy 

výchovnou komisi za účasti zákonných zástupců, třídního učitele a výchovného poradce. 

Zákonný zástupce, popřípadě zletilý žák jsou o této schůzce informování doporučeným dopisem. 

Komise rozhodne o kázeňských opatřeních. Přesáhne-li neomluvená absence 25 hodin, bude 

toto žákovo chování klasifikováno jako záškoláctví. Při 25 neomluvených hodinách ředitel školy 

informuje Policii ČR a při nezletilosti žáka orgán sociálně – právní ochrany dítěte (OSPOD). 

5. Při zvýšené omluvené nebo cílené absenci nad 80 hodin může svolat ředitel školy 
výchovnou komisi za účasti žáka, zákonných zástupců, třídního učitele a výchovného poradce. 
Cílem této schůzky je prevence neprospěchu a vedení žáků k povinnosti doplňovat si učivo. Tuto 
komisi může ředitel svolat i při nižším počtu hodin, na podnět třídního učitele nebo vyučujícího. 

 
Zneužívání návykových látek 
1. Při porušení zákazu kouření, žvýkání, sání (expandovaný – upravený za použití vodními páry –

elektronické cigarety) tabákových výrobků v  areálu školy, včetně všech školních a mimoškolních 
činností, může ředitel školy v závislosti na okolnostech využít všech kázeňských opatření. 

2. Při porušení zákazu užívání alkoholu, omamných látek, jejich výroby, držení, distribuce a 
propagace v  areálu školy, včetně všech školních a mimoškolních činností pořádaných školou 
může ředitel školy udělit žákovi sníženou známku z chování, podmínečné vyloučení nebo 
vyloučení žáka ze školy. 

3. Existuje-li důvodné podezření na intoxikaci žáka na OPL (omamně psychotropní látky) a alkohol 
bude pedagogický pracovník postupovat podle zákona 65/2017 Sb. O ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek a souvisejícími právní předpisy v oblasti návykových látek.  

 
Šikana, kyberšikana 
Při prokázaném nevhodném násilném chování, psychickém týrání spolužáka/ů (šikana, 
kyberšikana) může ředitel školy v závislosti na okolnostech využít všech kázeňských opatření včetně 
podmínečného vyloučení nebo vyloučení žáka ze školy. V případě závažnějšího provinění 
kontaktovat Policii ČR. 
 
Ostatní kázeňské přestupky 
 
Drobné přestupky proti školnímu řádu, které budou řešeny zejména napomenutím nebo důtkou 
třídního učitele: 
1. neplnění povinností služby, 
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2. žvýkání a jídlo ve vyučovací hodině, 
3. pohyb po budově školy ve venkovní obuv (bez souhlasu pedagogického dozoru či TU) 
4. vulgární vyjadřování vůči spolužákům,  
5. nevhodné chování žáků o přestávkách (sedění na lavicích, na zemi, na schodech)  
6. manipulace s okny bez dohledu učitele. 
7. nepovolené používání MT ve vyučování. 
 
V případě opakování drobných přestupků může třídní učitel po konzultaci s ředitelem školy udělit 
další kázeňská opatření vyššího stupně. 
 
Závažné přestupky proti školnímu řádu, které budou řešeny důtkou ředitele školy, sníženou 
známkou z chování, podmínečným vyloučením až vyloučením žáka ze školy jsou: 
1. úmyslné poškozování školního majetku,  
2. pořizování audiovizuálních a fotografických záznamů bez souhlasu pedagoga školy,  
3. podvod, zneužití tiskopisů, materiálů a léků užívaných ve zdravotnictví a vyzrazení lékařského 

tajemství, 
4. svévolné opuštění areálu školy v době školního vyučování nebo opuštění externího místa výuky 

nebo školní akce, 
5. prokázaná krádež, zpronevěra, 
6. nevhodné chování (vyrušování, vulgární vyjadřování) ve vyučovací hodině nebo na školních 

kulturních a společenských akcích vůči pedagogům, 
7. projevy rasismu a propagace násilí (fyzické napadení), fašismu a dalších hnutí směřující k 

potlačení práv jedince nebo skupiny osob, 
8. nošení předmětů (nože, výbušniny, zbraně), které by žáky a vyučující mohly zranit a ohrozit ve 

škole a na akcích pořádaných školou.  

 
Důvody pro vyloučení žáka ze školy 
1. Závažné zaviněné porušení školního řádu nebo Školského zákona. 
2. Prokázaná krádež, zpronevěra. 
3. Zneužití tiskopisů, materiálů a léků užívaných ve zdravotnických zařízeních a vyzrazení 

lékařského tajemství. 
4. Opakovaná nebo vyšší neomluvená absence. 
5. Při projevech nevhodného chování, rasismu, diskriminace, násilí (fyzické napadení), šikanování 

a xenofobie. 
6. Porušení pravidel týkajících se OPL (omamně psychotropní látky). 

 
Čl. VI 

Provoz a vnitřní režim školy 
 
Otevírání a uzavírání budovy školy je stanoveno provozním řádem školy. 
 
Rozvrh vyučovacích hodin 
Rozvrh a změny vyučovacích hodin (suplování a výměny vyučovacích hodin), časový rozpis 
začátku a konce vyučovací hodiny a změny v časovém rozpisu vydává ředitel školy. 
 

Provoz v šatnách 
1. Ve vyhrazených prostorách šatny se žáci při příchodu a odchodu přezouvají,  
2. svrchní oblečení a obuv odkládá žák do jemu přidělené, uzamčené šatní skříňky,  
3. žák může otevírat pouze jemu přidělenou šatní skříňku, šatní skříňky není dovoleno otvírat jinak 

než odemčením zámku. Při ztrátě klíče požádá žák o otevření skříňky školníka a řeší dál vzniklou 
situaci společně s třídním učitelem, 

4. žák udržuje přidělenou šatní skříňku v čistotě a používá ji pouze k odkládání oděvu, obuvi, 
cvičebního úboru, pracovního pláště, pracovního oděvu a obuvi, 

5. žákům je zakázáno zdržovat se v prostoru šatny, ve volných hodinách využívají k pobytu zejména 
studovnu nebo volných tříd (viz přehled volných učeben), 

6. odkládá-li žák své osobní věci (oblečení, obuv atd.) mimo uzamčenou šatní skříňku, ztrácí 
v případě ztráty nárok na náhradu škody, 

7. v kapsách oděvů a odložených taškách nenechávají žáci peníze ani osobní doklady a cenné věci. 
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Provoz odborných učeben, laboratoří a zookoutku 
upravují jednotlivé provozní řády 
 
Provoz jídelny  
upravuje řád školní jídelny 
 
Stravování ve školní jídelně 
Přihlášení žáka ke stravování, přihlašování stravy, způsob placení, doba vydávání stravy, odběr 
stravy, chování v jídelně, odhlašování stravy a vydávání obědů v době nemoci upřesňuje 
stravovací řád. 
 
Jednání žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků se zaměstnanci školy 
1. Žádá-li žák nebo jeho zákonný zástupce o projednání záležitosti vyžadující delší nerušené 

jednání, dohodne si dobu přijetí předem. Přímo, bez předchozího oznámení, lze projednávat jen 
neodkladné záležitosti.  

2. Jednání zákonných zástupců s ředitelstvím školy, třídním učitelem a jednotlivými vyučujícími se 
uskutečňuje  
 na rodičovských schůzkách,  
 individuálně po předchozí domluvě v mimo vyučovací dobu příslušného vyučujícího,  
 pro naléhavé případy a jednoduchá sdělení telefonicky.  

3. Jednání v kanceláři školy (např. za účelem získání potvrzení apod.) je vymezeno úředními 
hodinami. Záležitosti týkající se většího počtu žáků jedné třídy je nutno vyřizovat najednou.  

 

BOZ žáků 
Žáci jsou povinni neohrožovat svým jednáním zdraví a bezpečnost vlastní i svých spolužáků, 
zejména při tělesné výchově, laboratorních pracích a v předmětech majících charakter praktických 
cvičení a odborných praxí věnovat zvýšenou pozornost dodržovaní zásad BOZ a dodržovat provozní 
řády učeben biologie, chemie, techniky, výpočetní techniky, administrativy, tělocvičen a posilovny.  
Zdravotní problémy žáků  

 ve vyučování řeší vyučující podle směrnice, 
 mimo výuku řeší přivolaný zaměstnanec školy podle směrnice. 

 

Ochrana žáků 
Před rizikovým chováním ve škole, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 
 

Zacházení s majetkem školy 
1. žáci jsou povinni chránit školní majetek a zařízení před poškozením, v případě jeho poškození 

(úmyslného nebo neoprávněným použitím) či ztráty škodu žák (zákonný zástupce) nahradí, 
2. žák (jeho zákonný zástupce) je podle občanského zákoníku povinen nahradit škodu způsobenou 

na inventáři školy, 
3. v případě, že žák zjistí poškození majetku (např. své lavice apod.), okamžitě závadu nahlásí 

třídnímu učiteli nebo učiteli konajícímu dohled, 
4. při ztrátě zapůjčené věci žák pořídí náhradu nebo uhradí pořízení adekvátní náhrady za tuto věc, 
5. při zanechání nebo přerušení studia a při ukončení studia žáci odevzdají všechny zapůjčené věci 

a vyrovnají dlužné částky. 
 

Úprava žáků při výuce 
Úpravu žáků v hodinách odborných předmětů při cvičeních a na praxi řeší směrnice pro jednotlivé 
předměty.  
Žáci oboru zdravotnický asistent nesmějí mít od 1. ročníku studia žádný piercing, tunely a plugy 
v uších, tetování na viditelných místech těla a nevhodnou úpravu vlasů (dredy, vyholené vlasy nebo 
jejich části, „afro“ účesy, ostře zářivé barvy vlasů a jiné nestandardní nebo exotické úpravy vlasů). 
V předmětech ošetřovatelství a ošetřování nemocných navíc nesmějí mít žáci dlouhé nehty, 
nalakované nehty lakem výrazné barvy a gelové nehty. Nesmějí nosit nápadné a velké náušnice.   
Požadavek vychází ze směrnice Chování a komunikace zdravotnického personálu k pacientům 
Nemocnice Třebíč. 
 

 

 

Čl. VII 
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Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

1. Zásady vycházejí: 
ze Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) č. 561/2004 Sb., §29 Školní řád, vnitřní řád a stipendijní řád odst. (2) Školní řád 
obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, a z Vyhlášky o středním vzdělávání 
a vzdělávání v konzervatoři č. 374/2006 Sb. §4 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání 
žáků. 

  
Pravidla pro hodnocení vycházejí z požadavků rámcových a školních vzdělávacích programů, jsou 

součástí školního řádu a obsahují vždy:  

a) zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení,  

b) kritéria stupňů prospěchu,  

c) podrobnosti o komisionálních zkouškách,  

d) průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,  

e) průběh a způsob hodnocení vzdělávání v nástavbovém studiu a ve zkráceném studiu pro získání 
středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou,  

f) průběh a způsob hodnocení ve večerní, dálkové, distanční a kombinované formě 
vzdělávání.Konec formuláře 
a upravují postup vyučujících při hodnocení a klasifikaci žáků. 

 

2. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení 

2.1. S obecnými zásadami hodnocení a klasifikace seznámí žáky třídní učitel, s konkrétními pravidly 
v daném předmětu vyučující, a to vždy na začátku každého klasifikačního období.  

2.2. Podklady pro hodnocení a klasifikaci žáků získávají vyučující ústním individuálním nebo 
skupinovým zkoušením, písemnými pracemi, testy, kontrolními prověrkami znalostí a sledování 
práce žáků v jednotlivých vyučovacích hodinách především v odborných předmětech. Referáty, 
domácí úkoly, seminární práce, ročníkové práce, apod. jsou doplňujícím podkladem pro 
klasifikaci. 

2.3. Každý vyučující je povinen vést řádnou evidenci hodnocení a klasifikaci žáků (pětistupňovou 
klasifikaci - nelze klasifikovat pomocí kladných či záporných znamének, resp. zlomkem nebo 
bodovým systémem, resp. jiným klasifikačním systémem). Jakýkoliv způsob hodnocení a 
klasifikace však musí být objektivně a jednoznačně převoditelný na klasifikaci určenou v 
citované vyhlášce. 

2.4. Každý žák musí být v příslušném klasifikačním období hodnocen nejméně třikrát, v předmětech 
s týdenní hodinovou dotací nejméně dvakrát.  

2.5. Doba ústního individuálního zkoušení by neměla přesáhnout 15 minut, s výjimkou zkoušek 
komisionálních. Maximální rozsah písemných prací nesmí být delší než 2 vyučovací hodiny, 
u kontrolních písemných prověrek 30 minut. Při zpracovávání písemných prací v rámci 
několikahodinových nebo několikadenních praxí rozhoduje o jejich časové dotaci příslušná 
předmětová komise.  

2.6. Výsledek ústního zkoušení se stručným zdůvodněním výsledku je vyučující povinen oznámit 
zkoušenému ihned a veřejně. Klasifikaci písemné práce nebo kontrolní prověrky znalostí sdělí 
vyučující žákům nejpozději do 14 pracovních dnů a současně jim umožní nahlédnout do 
opraveného textu. Klasifikaci zapisuje vyučující průběžně také do klasifikačního archu třídy. 

2.7. Písemná práce v rozsahu 1-2 vyučovacích hodin smí být zadána v jednom dni pouze jedna. Pro 
nutnou koordinaci postupu poznamená vyučující konání takové písemné zkoušky s týdenním 
předstihem do třídní knihy. 

2.8. Klasifikaci za každé klasifikační období oznámí vyučující každému žákovi ještě před jejím 
zapsáním do třídního výkazu. Vhodné je také stručné celkové hodnocení práce žáka. 

2.9. O chování a hodnocení žáků informuje zákonné zástupce třídní učitel na základě informací 
systému BAKALÁŘI a zpráv od jednotlivých vyučujících na třídních schůzkách nebo na jejich 
vlastní žádost. Pouze v případě nápadného zhoršení kázně, závažného kázeňského přestupku, 
poklesu studijního úsilí nebo požadavku některého z vyučujících je povinen informovat rodiče 
žáka neprodleně a prokazatelným způsobem. 
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3. Kritéria stupňů prospěchu  

3.1. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je průběžně a na konci každého klasifikačního období 
klasifikován těmito stupni (pětistupňová klasifikace): 

1 - výborný: Žák pochopil přednášenou látku a je schopen samostatně využívat získaných 
vědomostí při řešení úkolů a aplikovat je na reálné prostředí. Dopouští se minimálního množství 
chyb. 

2 - chvalitebný: Žák pochopil přednášenou látku a je schopen samostatně nebo s minimální 
pomocí vyučujícího využívat získaných vědomostí při řešení úkolů a aplikovat je na reálné 
prostředí. Dopouští se občasných drobných nepřesností. 

3 - dobrý: Žák pochopil přednášenou látku a je schopen samostatně nebo s pomocí vyučujícího 
využívat získaných vědomostí při řešení úkolů. Dopouští se většího množství chyb, které musí 
korigovat vyučující.     

4 - dostatečný: Žák pochopil přednášenou látku a je schopen, většinou s pomocí vyučujícího, 
využívat získaných vědomostí při řešení úkolů. Dopouští se častých chyb. 

5 - nedostatečný: Žák má problémy s pochopením přednášené látky a není schopen 
samostatně nebo s výraznou pomocí vyučujícího využívat získaných vědomostí při řešení 
úkolů. Dopouští se zásadních chyb, které mu neumožňují splnění úkolů. 

3.2. Stupeň prospěchu nemusí odpovídat aritmetickému průměru dosaženého hodnocení, vyučující 
však je povinen klasifikaci objektivně zdůvodnit. 

3.3. Pokud vyučující používá při průběžném hodnocení bodový nebo jiný klasifikačním systém, musí 
žákům na začátku klasifikačního období prokazatelně sdělit, jak bude jím používaný systém 
převeden na konečnou klasifikaci určenou v citované vyhlášce. 

3.4. V předmětech odborné praxe je kladen důraz především na praktickou šložku předmětu 
(teoretická složka je nezbytnou podmínkou).   

 

4. Hodnocení a klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
4.1 Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se řídí vyhláškou 27/2016 Sb., 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 
4.2 Podpůrná opatření představují podporu pro práci pedagoga se žákem, kdy jeho vzdělání 

v různé míře vyžaduje upravit průběh jeho vzdělávání.  
4.3 Škola vypracovává při mírných obtížích žáka podpůrná opatření prvního stupně Plán 

pedagogické podpory (PLPP). PLPP se zpracovává na tři měsíce a nedojde-li k očekávané 
změně v obtížích žáka, pak vysílá škola zákonného zástupce nebo zletilého žáka do školského 
poradenského zařízení (pedagogicko–psychologická poradna nebo speciálně pedagogické 
centrum). Po vyšetření a vyhodnocení všech souvislostí školské poradenské zařízení vydává 
škole Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálně vzdělávacími potřebami, které obsahuje 
závěry z vyšetření žáka a doporučovaná podpůrná opatření. 

4.4 Výchovný poradce vede evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zajišťuje 
komunikaci s jejich zákonným zástupcem a se školským poradenským zařízením a informuje 
pedagogické pracovníky o speciálně vzdělávacích potřebách žáků ve škole.  

 

5. Kritéria stupňů chování 

5.1. Chování žáků denního studia je na konci každého klasifikačního období klasifikováno těmito 
stupni: 

1 - velmi dobré: Žák se nedopouští téměř žádných kázeňských přestupků. Pouze vyjímečně 
poruší v omluvitelné míře školní řád.  

2 - uspokojivé: Žák opakovaně porušuje školní řád nebo má neomluvené absence menšího 
rozsahu v daném klasifikačním období. 

3 - neuspokojivé: Žák hrubě porušil školní řád nebo má neomluvené absence velkého rozsahu 
v daném klasifikačním období nebo byl v předchozím klasifikačním období hodnocen z chování 
stupněm uspokojivé a jeho přístup k plnění si svých povinností se nezměnil. 

5.2. Stupeň chování navrhuje třídní učitel na základě sledování chování žáka případně podnětů 
ostatních vyučujících a zaměstnanců školy. Ve vyjímečných a zvlášť závažných případech 
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může stupeň chování navrhnout kterýkoliv zaměstnanec školy. O stupni chování rozhoduje 
ředitel školy po projednání na pedagogické poradě. 

 

6. Komisionální zkoušky  

6.1. Žák, který zameškal 30% a více doby v jednom teoretickém vyučovacím předmětu za příslušné 
klasifikační období, může být z rozhodnutí vyučujícího (§69 odst. 5 a 6 zákona 561/2004 Sb.) 
neklasifikován. 

6.2. Žák, který zameškal 20% a více doby v jednom praktickém vyučovacím předmětu může být z 
rozhodnutí vyučujícího (§69 odst. 5 a 6 zákona 561/2004 Sb.)  neklasifikován. 

6.3. O všech komisionálních zkouškách se vede řádný protokol. Třídní učitel uloží neprodleně po 
zkouškách originál u zástupce ředitele a výsledek zkoušky zapíše do třídního výkazu nebo 
katalogového listu žáka.  

6.4. Žák, který neodevzdá v řádném termínu dlouhodobý (minimálně jeden školní rok) úkol, 
nemůže být na konci klasifikačního období klasifikován. Klasifikován může být až po 
odevzdání výše uvedeného úkolu v náhradním termínu stanoveném ředitelem školy – pokud 
úkol neodevzdá, bude klasifikován z daného předmětu známkou nedostatečný. Obsah 
dlouhodobého úkolu a termín jeho odevzdání stanoví předmětová komise. S dlouhodobým 
úkolem a termínem jeho odevzdání seznámí žáky vyučující na začátku školního roku, 
nejpozději do 30. září. (Příklady: herbář v předmětu biologie, zápisy z individuální praxe 
v předmětu praxe, ročníkové práce.) 

6.5. Žák, který nesplnil 100% docházky na souvislou odbornou praxi v daném školním roce oboru 
Zdravotnický asistent ve 3. a 4. ročníku, bude neklasifikován z předmětu Ošetřování 
nemocných. Klasifikace bude stanovena až po splnění 100% docházky v náhradním termínu, 
který stanoví ředitel školy. Při nesplnění těchto podmínek, žák nemůže postoupit do dalšího 
ročníku. (viz Pokyny pro výuku souvislé praxe) 

 

7. Průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu 

7.1. Postupuje se obdobně jako v bodu 6. 

 

8. Dodržování těchto zásad kontroluje ředitel, zástupce ředitele, učitelé a zaměstnanci nebo 
jiné pověřené osoby. 

 

Čl. VIII 
Autoškola 

 
1. Žáci oboru agropodnikání a veterinářství budou během studia obsolvovat výuku 

k získání řidičského oprávnění. Agropodnikání na traktor a osobní automobil. 
Veterinářství pouze na osobní automobil. Teoretická výuka je povinná pro všechny žáky. 
Jízdy a závěrečné zkoušky nekonají pouze žáci, kteří je nemohou konat za zdravotních 
důvodů.   

2. Výuka je zdarma. Žáci si platí pouze závěrečné zkoušky v případě, že absolvují celý kurz 
napoprvé. Cena dle příslušných, v dané době platných, předpisů. 

3. V případě, že napoprvé nebudou úspěšní, budou si žáci hradit veškeré náklady, které 
s opakováním zkoušek souvisejí. Cena dle příslušných, v dané době platných, předpisů. 

4. Žáci, kteří už řidičské oprávnění vlastní, budou absolvovat pouze teoretickou výuku (z 
této výuky nebudou uvolněni).  
 

Čl. IX 
Obecná ustanovení 

 

1. Parkování žáků v prostorách školy řeší směrnice k parkování. 
2. Cizím osobám, které nepřivádí do školy úřední jednání, není vstup do školy povolen.  
3. Pokud je to možné návštěvy svoji přítomnost ve škole nahlásí předem.  
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4. Cizí osoby jsou do budovy vpuštěny pouze pracovníkem, u kterého se ohlásily a s nímž mají 
jednání.  

5. Vstup osobních návštěv žáků do budovy školy je povolen pouze v závažných případech. 
6. K soukromému telefonickému hovoru v době výuky bude žák přivolán jen v neodkladných 

případech.   

 
 V Třebíči  
30. 8. 2018 

 
……………………………….  
ředitelka školy   


