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 Vydání, obsah a závaznost školního řádu (§ 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský 
zákon) 

  Vydání školního řádu 
- Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vydává ředitel školy po projednání 

v pedagogické radě a schválení ve školské radě tento školní řád. 

 Obsah školního řádu 
Školní řád upravuje: 
- Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, jejich zákonných zástupců a zletilých žáků ve škole (§ 30 

odst. 1 písm. a) školského zákona). 
- Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole (§ 30 odst. 1 písm. a) školského 

zákona). 
- Provoz a vnitřní režim školy (§ 30 odst. 1 písm. b) školského zákona). 
- Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy 

a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí (§ 30 odst. 1 písm. c) školského zákona). 
- Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků (§ 30 odst. 1 písm. d) školského zákona). 
- Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (§ 30 odst. 2 školského zákona). 
- Podmínky ukládání výchovných opatření (§ 31 školského zákona). 
- Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování (§ 50 odst. 1 školského zákona). 
- Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona). 
- Přílohy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (§ 30 odst. 2 školského zákona) a Podmínky 

ukládání výchovných opatření (§ 31 školského zákona). 

 Závaznost školního řádu 
- Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance školy a je 

platný i pro akce související s výchovně vzdělávací činnosti školy, které se uskutečňují mimo budovu 
školy. 

 Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců  
ve škole (§ 30 odst. 1 písm. a) školského zákona) 

 Základní práva žáků (§ 21 školského zákona) 
Žáci mají právo: 
- na vzdělání podle školního vzdělávacího programu, 
- na rovný přístup ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace,  
- na ústavně zaručená práva a svobody při výchově a vzdělávání a všech dalších činnostech školy, 
- na bezpečnost a ochranu zdraví během školního vyučování a na školních akcích, 
- na ochranu před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí, 
- na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 
- požádat o poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání. Na informace mají v 

případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní 
vyživovací povinnost (zákonní zástupci). 

- požádat o uvolnění z výuky předepsaným způsobem, 
- vznášet své náměty, stížnosti a požadavky osobně nebo prostřednictvím třídní samosprávy k vedení 

školy a mají právo na jejich řádné projednání, 
- na rovnoměrné rozvržení výuky po celý školní rok, 
- v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího, 
- volit a být voleni do školské rady, pokud jsou zletilí, 
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- vytvářet třídní samosprávu, volit a být do ní voleni, a jejím prostřednictvím se na školním parlamentu 
obracet na ředitele školy, 

- obrátit se s podněty i stížnostmi k práci školy na kteréhokoliv pedagogického pracovníka 
- na korektní jednání a chování ze strany zaměstnanců školy, 
- vyjadřovat svobodně svůj názor ve všech věcech, které se ho týkají; tento názor má být vyjádřen 

adekvátní formou, přičemž tomuto musí být věnována patřičná pozornost, 
- být ochráněn před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením.  

 Základní povinnosti žáků (§ 22 školského zákona) 
Žáci jsou povinni: 
- řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, podle stanoveného rozvrhu hodin se zúčastňovat 

vyučování všech povinných vyučovacích předmětů. Totéž platí pro nepovinné předměty, na které 
se  přihlásil, odhlášení je možné vždy koncem pololetí. Účast na akcích školy, odborných exkurzích, 
praxích a kurzech je povinná, 

- dodržovat školní řád a další vnitřní předpisy školy, 
- zjišťovat si informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 
- plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem, 
- ve škole i na akcích školy vystupovat slušně a ohleduplně,   
- nepoškozovat majetek školy a spolužáků, 
- informovat bezodkladně školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 
- chránit své zdraví i zdraví jiných, dbát na čistotu a pořádek ve škole i v jejím okolí, 
- dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pravidla požární ochrany a provozní řády 

jednotlivých odborných učeben a tělocvičny. 

 Další povinnosti zletilých žáků 
Žáci jsou povinni: 
- dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, 
- oznámit třídnímu učiteli údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona, které se týkají pedagogické 

dokumentace (osobní údaje nutné pro zápis do školní matriky) a změny v těchto údajích. 

 Základní práva zákonných zástupců žáků (§ 21 školského zákona) 
Zákonný zástupce žáka má právo: 
- na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání, 
- volit a být voleni do školské rady, 
- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, 

přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost, 
- na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech 

týkajících se vzdělávání jejich dítěte, 
- na korektní jednání a chování ze strany zaměstnanců školy, 
- požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto školního řádu. 

 Základní povinnosti zákonných zástupců žáků (§ 22 školského zákona) 
Zákonný zástupce žáka má povinnost: 
- zajistit žákovu řádnou a pravidelnou docházku do školy a v případě žákovy nepřítomnosti zajistit jeho 

řádnou omluvu a informovat školu o důvodech takové nepřítomnosti a následně dokládat důvody 
nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, 

- informovat bezodkladně školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných 
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh jeho vzdělávání, 

- kontrolovat průběžné výsledky vzdělávání žáka, 
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- oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny  
v těchto údajích, 

- nahradit škodu, kterou nezletilý žák způsobil svým nevhodným chováním a úmyslným ničením školního 
majetku, 

- na vyzvání ředitele se dostavit do školy k projednání závažných skutečností, 
- řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy. 

 Práva pedagogických pracovníků (§ 22a školského zákona) 
Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo 
- na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu  

před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo zákonných zástupců žáků a 
dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole, 

- aby nebylo do jejich pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy, 
- na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání 

při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti, 
- volit a být voleni do školské rady, 
- na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti. 

 Povinnosti pedagogických pracovníků (§ 22b školského zákona) 
Pedagogický pracovník je povinen 
- vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, 
- chránit a respektovat práva žáka, 
- chránit bezpečí a zdraví žáka a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských 

zařízeních, 
- svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a 

podporovat jeho rozvoj, 
- zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu žáků a 

výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště,  
s nimiž přišel do styku, 

- poskytovat žákovi nebo zákonnému zástupci žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním. 

 Ochrana osobnosti ve škole (učitel, žák) 
- Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, 

informace o zdravotním stavu žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a 
školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku. 

- Právo žáků a zákonných zástupců žáků na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních 
údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně 
osobních údajů. 

- Zpracování osobních údajů žáků za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, 
fotografie) je možné pouze se souhlasem zákonných zástupců nezletilého žáka, u zletilých žáků  
se souhlasem zletilého žáka. 

- Žáci mají během vyučování vypnuté mobilní telefony, fotoaparáty a jinou záznamovou techniku, která 
slouží k pořizování obrazových a zvukových záznamů. Pořizování zvukových a obrazových záznamů 
osob (učitel, žák) bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85). Narušování 
vyučovacího procesu mobilním telefonem (případně jinou technikou), bude hodnoceno jako 
přestupek proti školnímu řádu. 
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 Docházka do školy, základní pravidla chování ve škole a informování  
o průběhu a výsledcích vzdělávání 

 Docházka do školy a základní pravidla chování ve škole 
- Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účast na vyučování nepovinných předmětů 

je pro zařazené žáky povinná. 
- Za docházku nezletilého žáka zodpovídají zákonní zástupci žáka. 
- Evidenci docházky žáků do vyučování vede třídní učitel. 
- Žáci přicházejí do školy alespoň 5 minut před začátkem vyučování a opouštějí školu nejpozději 15 minut 

po ukončení vyučování (výjimky povoluje třídní učitel nebo vyučující posledního vyučovaného 
předmětu). 

- Do školy přicházejí žáci vhodně a čistě upraveni. Přezouvají se do domácí obuvi (otevřené), ve které  
se pohybují po škole. 

- Žáci se zodpovědně připravují na vyučování, zpracovávají zadané úkoly, na vyučování mají připravené 
potřebné pomůcky, na hodiny tělesné výchovy a hodiny praktického vyučování vhodný oděv a 
vhodnou obuv. 

- Jestliže se žák nemohl na vyučování náležitě připravit nebo nevypracoval zadaný úkol, omluví se a 
zdůvodní svoji nepřipravenost učiteli na počátku vyučovací hodiny. Dle potřeby využije možnosti 
konzultace (přichází s doplněnou látkou, konkrétními dotazy). Učebnice a školní potřeby nosí do školy 
podle rozvrhu hodin a podle pokynů pedagogických pracovníků. 

- Žák je povinen účastnit se akcí pořádaných školou a dalších mimoškolních aktivit, na které se přihlásil. 
- Účast na odborných exkurzích je povinná. 
- Nepřítomnost žáka na mimoškolních akcích musí být řádně omluvena dle pravidel školního řádu. 
- Žák školy dodržuje pravidla slušného chování ve vztahu ke všem zaměstnancům školy i spolužákům. 

Nepoužívají hrubých a vulgárních slov. Používání výrazů jako „Děkuji“, „Prosím“, „Dovolte“ apod.  
je samozřejmostí. 

- Žák zdraví v budově i mimo ni srozumitelným pozdravem. Všichni žáci oslovují zaměstnance školy: 
„Pane/í, paní s funkcí“. 

- Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči spolužákům a zaměstnancům školy jsou 
považovány za závažné porušení školního řádu. 

- Žák svým chováním a vystupováním na veřejnosti nepoškozuje dobré jméno školy. 
- Žáci nenarušují průběh vyučovací hodiny nevhodných chováním a činnostmi, které se neslučují se 

školním řádem a nemají žádný vztah k vyučování (vyrušování při vyučování, napovídání při zkoušení, 
opisování při písemných zkouškách a používání nepovolených pomůcek). Přestávek využívají k přípravě 
na vyučování, nebo k přechodu do jiných učeben, k osvěžení a odpočinku. 

- Žákům je zakázáno pořizovat během vyučování jakékoliv záznamy (zvukové, obrazové nebo 
elektronické). Pořizování obrazových snímků a zvukových a obrazových záznamů je upraveno v zákoně 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Občanský zákoník stanoví zákaz neoprávněného vyobrazení člověka, 
na jehož základě je dotyčný zpětně identifikovatelný. Zároveň zakazuje neoprávněné šíření podobizny 
(§ 84 a násl.). 

- Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a žáky, nepřímo i zákonnými zástupci žáků, musí vycházet  
ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti. 

- Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace  
o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem  
č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů. 

- Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které 
bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných 
organizačních opatření. 

- Vyjadřuje-li žák své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem. 
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 Informování o průběhu a výsledcích vzdělávání a o dalších skutečnostech 
- Všichni žáci mají právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.   
- Zákonní zástupci nezletilého žáka mají právo na přístup k informacím o průběhu a výsledcích vzdělávání 

žáka a dalším informacím, které vyplývají z docházky do školy a společného soužití s dalšími osobami 
v prostředí školy. 

- Zletilí žáci mají právo na přístup k informacím o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka a dalším 
informacím, které vyplývají z docházky do školy a společného soužití s dalšími osobami v prostředí 
školy. 

- Základní poradenskou pomoc jsou povinni poskytnout všichni pedagogičtí pracovníci školy, specifickou 
pak zejména třídní učitelé, výchovný poradce a metodik prevence. 

- Informace jsou zákonným zástupcům poskytovány prostřednictvím systému Bakaláři, prostřednictvím 
třídních schůzek, případně osobní schůzkou v jiný termín, a to po předchozí domluvě s vyučujícím. 

- Ve zvlášť opodstatněných případech poskytují pedagogičtí pracovníci zákonným zástupcům potřebné 
informace individuálně nebo jinou formou, na které se vedení školy a zákonný zástupce žáka domluví. 

- Zákonný zástupce je povinen na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek 
týkajících se vzdělávání žáka. 

- Další informace jsou poskytovány prostřednictvím školní dokumentace, webových stránek školy, 
vývěsek, Bakalářů apod. 

- Žáci mají právo přicházet s nápady, podněty a návrhy, které se týkají činnosti školy nebo třídy, a to buď 
přímo k třídnímu učiteli, řediteli školy, nebo prostřednictvím žákovského parlamentu. 

- Žáci mají právo kdykoliv se obrátit na kteréhokoliv pedagogického i nepedagogického pracovníka školy 
s žádostí o pomoc, radu či informaci. 

- Žáci jsou povinni informovat školu o změně své zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných 
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 

- Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, 
zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh 
vzdělávání. 

- Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni oznamovat škole údaje do školní matriky a další údaje, 
které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. 

- Zletilí žáci jsou povinni oznamovat škole údaje do školní matriky a další údaje, které jsou podstatné  
pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. 

 Průběh a ukončování vzdělávání 
- Zákonný zástupce nezletilého žáka (spolu s podpisem nezletilého žáka) nebo zletilý žák mají právo 

písemně požádat ředitele školy o: 
- změnu oboru vzdělání, přestup (souhlas s přestupem), přerušení studia, opakování ročníku (dle § 66 

školského zákona), 
- krátkodobé uvolnění z výuky, 
- uvolnění žáka ze závažných důvodů, zejména zdravotních, zcela nebo zčásti z vyučování některého 

předmětu (zejména z tělesné výchovy), případně o respektování zdravotních omezení (zejména  
při výuce praxe), 

- přezkoušení (dle podmínek § 69 odst. 9, 10 školského zákona a § 6 odst. 4 vyhlášky o středním 
vzdělávání a podmínek komisionálních zkoušek v tomto školním řádu), 

- zapůjčení učebnic ze školního fondu učebnic, 
- vydání stejnopisu či opisu vysvědčení (při jeho ztrátě) dle § 28 odst. 8 školského zákona, 
- uznání dříve dosaženého vzdělání (např. při přestupu či změně oboru, pokud uznání neobsahuje již 

dané rozhodnutí ředitele), 
- individuální vzdělávací plán. 
- Žák, který splnil povinnou školní docházku, může zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení 

doručeného řediteli školy. Součástí sdělení nezletilého žáka je souhlas jeho zákonného zástupce. Žák 
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přestává být žákem střední školy dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení řediteli školy, 
popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, pokud jde o den pozdější. 

- Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů 
vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného 
zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní,  
že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do 
školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal 
posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy. 

- Žák, který po splnění povinné školní docházky nepostoupil do vyššího ročníku, přestává být žákem 
školy: 

 posledním dnem příslušného školního roku, nebo  
 dnem následujícím po dni, kdy nevykonal opravnou zkoušku nebo neprospěl při hodnocení  

v náhradním termínu, byla-li tato zkouška konána po posledním dni příslušného školního roku, 
nebo  

 dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku. 
- Při ukončení studia je povinen žák uhradit veškeré závazky vůči škole a třídnímu učiteli odevzdá řádně 

vyplněný výstupní list. 
- Detailní metodika ukončování vzdělávání je zpracována v Příloze č. 3 „Den ukončení vzdělávání“.   

 Provoz a vnitřní režim školy (§ 30 odst. 1 písm. b) školského zákona) 
- Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nejpozději 5 minut před zahájením výuky a 

účastní se činností organizovaných školou. 
- Vstup do budovy školy je pro žáky 30 minut před začátkem výuky. Na vyučovací hodiny žák přichází 

včas, aby si stačil připravit potřebné pomůcky před jejich začátkem. 
- Služba ve třídě oznámí do pěti minut od začátku hodiny nepřítomnost vyučujícího v hodině  

na sekretariátu školy. 
- Začátek dopoledního vyučování, odpolední vyučování, přestávky a pauza na oběd se řídí nařízením 

ředitele školy. 
- Pokud je s ohledem na rozvržení výuky v určitou část dne přerušena výchovně vzdělávací činnost  

(v souladu s rozvrhem vyučovacích hodin), škola po tuto dobu za žáka neodpovídá. 
- V každé třídě je třídním učitelem určena za účelem zajištění a zabezpečení čistoty, pořádku a 

bezpečnosti v učebnách dvoučlenná týdenní pořádková služba, mezi jejíž povinnosti patří zejména: 
a) před zahájením výuky a na konci vyučování prověří, zda je učebna v pořádku, zjištěné závady a 

škody (osvětlení, lavice, výpočetní technika, okna apod.) neprodleně hlásí vyučujícímu, 
b) po zahájení výuky hlásí vyučujícímu nepřítomné žáky, 
c) o přestávkách zajišťuje čištění tabule, 
d) dbá a zodpovídá za čistotu učebny a dodržování bezpečnostních opatření školy, 
e) po ukončení výuky zavře okna, očistí tabuli a zkontroluje ve třídě pořádek, zejména umístění 

židlí a lavic pro přípravu úklidu,  
f) zkontroluje, zda jsou zhasnutá všechna světla a v odborných učebnách vypnuté počítače, 
g) kontroluje přezutí spolužáků a zabezpečí ve spolupráci s pedagogickým dozorem nápravu. 

- Žák, uvolněný z vyučování některého předmětu, nemusí být přítomen v době vyučování tohoto 
předmětu ve škole pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce a rozhodnutím ředitele školy. 
Škole nevzniká povinnost zajistit v této době dohled nad nezletilými žáky.  V této době musí opustit 
budovu školy. V opačném případě je přítomen výuce. 

- Pořadí a čas vyučovacích hodin stanovuje rozvrh hodin. Každá hodina začíná a končí zvoněním, 
případně pokynem vyučujícího. 

- Vycházení žáků z budovy školy nebo při vyučování ze třídy není dovoleno. Zákaz vycházení z budovy  
se netýká přestávky na oběd nebo nutného přesunu žáků na jiná místa mimo budovu, kde probíhá 
vyučování. Výjimky povoluje vyučující nebo třídní učitel. 
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- Žáci, kteří po skončení vyučování nejdou na oběd do kuchyňky, se zbytečně a bezdůvodně nezdržují 
v prostorech školy, 

- Žáci jsou povinni průběžně sledovat informace o změnách v rozvrhu a suplování v aplikaci Bakaláři nebo 
na www stránkách Bakaláři. 

- Pobyt ve školních prostorách mimo vyučování je povolen pouze v přítomnosti pedagogického 
pracovníka nebo zaměstnance školy.  

- Zákonní zástupci žáků, návštěvy a kontroly vstupují do budovy školy vchodem č. 1 (hlavní vchod)  
po ověření účelu jejich vstupu do budovy (doprovod žáka, návštěva pedagoga či ředitele školy, apod.). 

- Prostory školy jsou sledovány kamerovým systémem. Pravidla pro provozování kamerového systému 
jsou uvedena v Provozním řádu kamerového systému. 

- Vstup na venkovní prostory školy je dovolen jen s vyučujícími.  V odborných učebnách se nesmějí žáci 
zdržovat bez dohledu učitele, který zodpovídá za žáky po celou vyučovací dobu i o přestávkách.   

- Žáci nevstupují sami do sborovny, kabinetů a ostatních místností vyčleněných pro pedagogické 
pracovníky nebo zaměstnance školy, nevstupují také do provozních míst. Vstupují pouze na vyzvání. 

- Při organizaci výuky na mimoškolních akcích stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený 
vedením akce, a to podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám 
žáků. 

 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před 
sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo 
násilí (§ 30 odst. 1 písm. c) školského zákona) 

 Úrazy žáků 
- Žák se při všech školních činnostech chová tak, aby neohrozil zdraví své, svých spolužáků či jiných osob. 
- Žáci mají vždy na paměti možnost úrazu, který mohou způsobit sami sobě, nebo druhým osobám 

nedodržováním pravidel bezpečnosti a řádu školy.  
- Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech souvisejících s výukou, vyhotovuje a zasílá 

záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. 
- Každý i drobný úraz je žák povinen ohlásit vyučujícímu. Ten je povinen zapsat úraz do knihy úrazů, která 

je uložena v kanceláři školy.  
- Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost se účastnit pravidelných školení v problematice BOZD a BOZP 

a dbát bezpečnostních pokynů vedení školy. 
- Jde-li o úraz, který způsobil, že se žák neúčastní činnosti školy alespoň dva dny, kromě dne, kdy k úrazu 

došlo, je nutno sepsat záznam o školním úrazu na stanoveném tiskopise (provést registraci úrazu). 
Záznam o úrazu musí být sepsán nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne nahlášení úrazu a vyplněn 
pečlivě ve všech odstavcích. 

- Vyučující, který vyplňuje hlášení o úrazu, předá žákovi „Zprávu o bolestném“. Žák ji ihned po skončení 
léčby přinese vyplněnou ošetřujícím lékařem a předá … (v kanceláři školy). 

 Bezpečnost a ochrana zdraví 
- Ředitel školy a zdravotník školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první 

pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních.  
- Rozmístění lékárniček první pomoci s potřebným vybavením je následující: 

a) sekretariát školy 
b) tělocvična 
c) DOJO 
d) u zdravotníka školy 
e) během kurzu buď u vedoucího kurzu, nebo zdravotníka kurzu 

- Třídní učitelé zajistí, aby se zásadami poskytování první pomoci byli seznámeni žáci školy, ředitel školy 
zajistí, aby se zásadami poskytování první pomoci byli seznámeni zaměstnanci školy. 
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- V případě pracovního, školního úrazu nebo jiné zdravotní příhody (dále jen úrazu) poskytne první 
pomoc podle běžných zdravotnických zásad zdravotník školy, pedagogický pracovník nebo 
zaměstnanec konající dohled.  

- Zaměstnanec školy provádějící dohled okamžitě ohlásí událost vedení školy. V případě potřeby 
uvědomí záchrannou lékařskou pomoc.  

- O případném úrazu žáka musí být informován zákonný zástupce. 
- Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a výchově, při činnostech s tím přímo 

souvisejících a při poskytování školských služeb. 
- Za bezpečnost žáků během jejich pobytu ve škole, ale i mimo školu při činnostech organizovaných 

školou, zodpovídá příslušný pedagogický pracovník.  
- Všechny osoby účastnící se vyučování jsou povinny dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního 

zdraví i zdraví ostatních osob a řídit se protipožárními předpisy a evakuačním plánem budovy. 
- Žáci jsou povinni dbát na ochranu svého zdraví a zdraví svých spolužáků, neprodleně informovat 

třídního učitele (vyučujícího) o případech zranění, úrazu, fyzického napadení nebo jiné formy útisku 
vlastní osoby nebo jiné osoby, u nichž byl přítomen. 

- Obuv a oblečení žáků musí odpovídat zásadám bezpečnosti a ochrany zdraví a dodržování hygienických 
pravidel. 

- Při výuce ve třídách, v odborných pracovnách a v tělocvičně se žáci řídí řádem platným pro tyto 
pracovny (učebny). Do všech učeben žák přechází způsobem dohodnutým s vyučujícím. 

- Učitelé vyučující v odborných učebnách, laboratořích a učitelé tělesné výchovy otevírají tyto prostory 
tak, aby vyučování mohlo včas začít, učitelé vstupují do odborných učeben, laboratoří a tělocvičny jako 
první a opouštějí je poslední. 

- Žák, který má zdravotní omezení, předloží třídnímu učiteli lékařské vyjádření o případném částečném, 
nebo úplném zákazu provádění tělesných cvičení a danou skutečnost oznámí vyučujícímu. Žák, který 
má krátkodobé zdravotní potíže předloží vyučujícímu písemné vyjádření od zákonného zástupce, 
případně od lékaře. Žák, který se před nebo během cvičení necítí zdráv nebo má jiné zdravotní potíže, 
upozorní vyučujícího, který přihlédne k okolnostem a rozhodne o jeho další účasti na cvičení. 

- Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni poskytnout vedoucímu mimoškolní akce 
údaje o zdravotním stavu žáka. Léky, které žák používá, předají pedagogickému pracovníkovi. 

 Prevence sociálně patologických jevů, prevence a řešení šikany ve škole 
- Pro žáky a zaměstnance školy platí v celém areálu školy a jejím okolí do 100 m přísný zákaz kouření. 
- Pro žáky a zaměstnance školy platí v celém areálu školy a jejím okolí do 100 m přísný zákaz pití 

alkoholických nápojů. 
- Žák je povinen respektovat Program školy proti šikanování, kdy cílem je vytvořit ve škole bezpečné, 

respektující a spolupracující prostředí. Důležité je posilovat oblast komunikace a vztahů mezi žáky ve 
třídách, ve školních kolektivech. 

- Žáci mají po vlastní úvaze možnost využít anonymní elektronickou schránku důvěry (ta je umístěna na 
webových stránkách školy www.bpa-praha.cz, sekce studium -> schránka důvěry) pro svá sdělení 
související s problémy alkoholu, drog, šikany, gamblerství, xenofobie, rasismu či násilí, vnášení zbraní 
a nebezpečných látek do školy. Schránku mohou žáci využít i pro svá sdělení o trestné činnosti nebo 
ničení školního majetku. Informace ze schránky jsou určeny vedení školy, v závislosti na obsahu sdělení 
je pak vedení školy může poskytnout výchovnému poradci a školnímu metodikovi prevence. 

- Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování a pod., kterých by se 
dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, 
kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně 
zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží 
možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich 
zákonné zástupce. 

- Detailní metodika prevence sociálně patologických jevů, prevence a řešení šikany je zpracována 
v dokumentu „Krizový plán školy“. 
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 Prevence šíření infekčních onemocnění 
- Onemocní-li žák nebo dostal-li se do styku s infekční chorobou, oznámí to žák, u nezletilého jeho 

zákonný zástupce, neprodleně řediteli školy, takový žák se může zúčastnit vyučování jen po rozhodnutí 
příslušného ošetřujícího lékaře. 

- Žáci nebo jejich zákonní zástupci mají povinnost oznámit neprodleně řediteli školy případný výskyt 
infekční choroby ve svém okolí. 

 Zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví a podmínky vnášení a nakládání 
s běžnými věcmi, které přímo nesouvisejí s vyučováním  

- Žákům není dovoleno vnášet do školy jakékoliv zbraně včetně nožů, výbušnin a jinak nebezpečné látky 
a předměty. Toto ustanovení se vztahuje i na všechny akce pořádané školou nebo pořádané  
ve spolupráci se školou. 

- Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky apod. mají 
neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn 
vyučujícího, který zajistí jejich úschovu. 

- Žák je plně zodpovědný za svůj majetek v prostorách školy. Doporučuje se nosit pouze věci potřebné 
k výuce, cenné věci do školy nenosit. V případě potřeby si mohou žáci cenné věci uložit do trezoru 
v kanceláři školy. Svrchní šat a obuv žáci ukládají do šatních skříněk. Škola nese zodpovědnost  
za svrchní šat a obuv uložené pouze v uzamčené šatní skříňce. V hodinách tělesné výchovy svěřují žáci 
hodinky, prsteny apod. do úschovy vyučujícímu tělesné výchovy. 

- Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně třídnímu učiteli. Škola neodpovídá za ztráty v neuzamčených šatnách 
nebo za ztráty cenných věcí, které nebyly uloženy v trezoru školy. Škodu neuhradí ani pojišťovna. 

- Žáci mohou nosit do školy mobilní telefony, které musí být během celého vyučovacího procesu vypnuté 
a uložené v batohu nebo tašce. Jejich používání během výuky je přísně zakázáno (posílání či přijímání 
SMS, MMS, zvukové či obrazové nahrávání, fotografování či využívání jiných služeb svého mobilního 
telefonu apod.). V omezené míře a v odůvodněných případech mohou použít telefon o přestávce nebo 
mimo výuky, ve výuce pouze na vyzvání vyučujícího, a to výhradně pro potřeby výuky. Rušení či 
narušování vyučovacího procesu mobilním telefonem (případně jinou technikou), bude hodnoceno 
jako přestupek proti školnímu řádu. 

- Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit vyučujícímu, o přestávce 
pedagogickému pracovníkovi, který koná dohled nebo třídnímu učiteli, popř. vedení školy. Škola 
nebude brát zřetel na pozdě ohlášenou ztrátu osobní věci. 

- Je zakázáno nabíjet svá vlastní elektrická zařízení (notebooky, mobilní telefony, atd.) a připojovat se 
jimi do elektrické sítě 

 

 Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků (§ 30 odst. 1 písm. d) 
školského zákona) 

 Zákaz poškozování a ničení majetku 
- Žáci mají právo používat zařízení školy, pomůcky a učebnice pouze v souvislosti s výukou a se 

souhlasem vyučujícího. 
- Žáci jsou povinni zacházet šetrně se školním majetkem a učebními pomůckami. Dojde-li k poškození 

školního majetku nebo učební pomůcky, je zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák povinen 
škodu uhradit a bude vyzván k jednání o náhradě školy. 

- Poškozování školního majetku (graffiti, ničení nábytku, učebních pomůcek, osobních věcí jiných osob, 
zařízení toalet, sportovního zařízení, okrasných keřů apod.) je nepřijatelné. 

- Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - 
uzamykání šaten, tříd.  
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- Žák je plně zodpovědný za svůj majetek v prostorách školy. Doporučuje se nosit pouze věci potřebné 
k výuce, cenné věci - jako např. zlaté šperky, větší finanční částky, mobilní telefony apod. - do školy 
nenosit. V případě potřeby si mohou žáci cenné věci uložit do trezoru v kanceláři školy. Svrchní šat a 
obuv žáci ukládají do šatních skříněk. Škola nese zodpovědnost za svrchní šat a obuv uložené pouze 
v uzamčené šatní skříňce. V hodinách tělesné výchovy svěřují žáci hodinky, prsteny apod. do úschovy 
vyučujícímu tělesné výchovy. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně třídnímu učiteli.   

- Žáci jsou povinni šetřit elektrickou energií, vodou, jinými energiemi a surovinami. 

 Náhrada škody 
- Žák je povinen šetřit zařízení a ostatní majetek školy, chránit jej před poškozením a hospodárně 

zacházet se zapůjčenými učebními pomůckami. Žák, popřípadě jeho zákonný zástupce, je podle 
zákoníku práce (§ 391) povinen nahradit škody způsobené zejména svévolným poškozením inventáře 
a zařízení školy. 

- Žák odpovídá za škodu, kterou svým jednáním způsobil a za škodu, jejímuž vzniku nezabránil, přestože 
to bylo v jeho silách. Způsobenou a zaviněnou škodu uhradí žák nebo jeho zákonný zástupce škole 
v plném rozsahu. Při zaviněném poškození školního majetku může žák školy společně se svým 
zákonným zástupcem zjednat nápravu škody i tím, že na vlastní náklady uvede poškozenou věc  
do původního stavu. Neuhrazení způsobené škody je důvodem pro vymáhání náhrady škody soudní 
cestou. 

- Třídní učitelé poučí žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků o odpovědnosti žáků za škodu (§ 391 
zákoníku práce) a odpovědnosti školy za škodu žákům (opět § 391 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce). 

 

 Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování (§ 22 odst. 2 písm. b), 
odst. 3 písm. d), § 50 odst. 1, § 67 odst. 3 školského zákona) 

 Podmínky pro uvolňování žáků 
- Nepřítomnost žáka ve škole je povinen oznámit zákonný zástupce nezletilého žáka, popř. zletilý žák 

ústně, písemně nebo telefonicky nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti. 
Důvod nepřítomnosti pak písemně doloží prostřednictvím systému Bakaláři nejpozději do 3 dnů  
po návratu do vyučování. Neomluvená absence je důvodem k udělení výchovného opatření k posílení 
kázně, popř. ke snížené známce z chování.  

- Nepřítomnost žáka lze omluvit jen pro závažné důvody (nemoc, rodinné důvody, apod.).  
- Neúčast zletilého žáka ve vyučování z důvodu nemoci si žák omlouvá sám, maximálně však 60 

vyučovacích hodin za pololetí (ve 2. pololetí 4. ročníku maximálně 40 hodin). Veškeré absence včetně 
omluvenek se omlouvají prostřednictvím systému Bakaláři. Žák je povinen absenci omluvit 
bezprostředně po ukončení absence (nejpozději do 3 dnů) třídnímu učiteli, jinak se jedná  
o neomluvenou absenci. 

- Preventivní lékařské prohlídky a věci odkladného charakteru jsou žáci povinni plánovat přednostně 
mimo vyučování.  

- Musí-li žák odejít ze školy ze závažných důvodů během vyučování, požádá třídní učitele, v jeho 
nepřítomnosti zástupce ředitele nebo ředitele školy. Svévolný odchod z vyučování není možný a bude 
posuzován jako neomluvená absence. Nepřítomnost, která je předem známá, musí být předem 
projednána.  

- Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které jsou jemu nebo zákonnému zástupci předem 
známé, předloží žák svému třídnímu učiteli předepsanou písemnou žádost o uvolnění z vyučování.  
Má-li absence trvat tři dny a více, musí být následně žádost třídním učitelem předložena vedení školy 
ke schválení. V případě uvolnění na 1-2 dny informuje TU žáka o rozhodnutí ústně. V případě 3 a více 
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dnů bude rozhodnutí zasláno prostřednictvím systému Bakaláři – je povinností žáka ověřit si 
(ne)schválení žádosti. 

- Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů a jeho neúčast není omluvena, 
vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo jeho zákonného zástupce, aby neprodleně doložil 
důvody nepřítomnosti. Zároveň upozorní žáka, že jinak bude posuzováno, jako by studia zanechal. 
Jestliže do 10 dnů od doručení výzvy žák do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, 
posuzuje se, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty. Tímto dnem přestává být žákem 
školy.  

- Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti 
z vyučování některého předmětu. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné 
zaměření absolventa. V předmětu tělesná výchova uvolní ředitel školy žáka pouze  
na základě písemného doporučení lékaře.  

- Nepřítomnost žákyně pro těhotenství a mateřství se omlouvá stejně jako nepřítomnost pro nemoc. 
Jestliže to dovoluje charakter učiva, může ředitel školy umožnit žákyni z důvodu těhotenství přípravu 
a vykonání zkoušek v termínech, které stanoví.  

- Ředitel školy může umožnit zdravotně postiženému nebo dlouhodobě nemocnému žákovi přípravu a 
vykonání zkoušek v termínech, které stanoví.  

 Řešení neomluvené absence žáků 
- Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší třídní učitel se zákonným zástupcem 

žáka nebo zletilým žákem formou pohovoru, na který je zákonný zástupce nebo zletilý žák pozván 
telefonicky. Třídní učitel projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti 
a upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Seznámí zákonného zástupce nebo zletilého žáka 
s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené nepřítomnosti. Provede zápis z pohovoru do 
systému Bakaláři, do něhož uvede způsob nápravy dohodnutý se zákonným zástupcem nebo zletilým 
žákem.  

- Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolává ředitel školy školní výchovnou komisi, které se 
podle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka účastní: ředitel školy, zákonný zástupce, třídní učitel, 
výchovný poradce, případně další osoby dle uvážení vedení školy. 

- Pozvání zákonných zástupců na jednání školní výchovné komise se provádí telefonicky nebo písemně 
doporučeným dopisem. O průběhu a závěrech jednání školní výchovné komise se provede zápis, který 
zúčastněné osoby podepíší. Případná neúčast nebo odmítnutí podpisu zákonným zástupcem se 
v zápisu zaznamená. Každý účastník jednání obdrží kopii zápisu. 

- Žákovi mohou být za neomluvené hodiny uložena tato kázeňská opatření:     

Počet neomluvených 
hodin Kázeňské opatření 

1 až 8 důtka třídního učitele 
9 až 16 důtka ředitele školy 

17 a více ředitel školy rozhodne o 

 podmínečném vyloučení 
ze studia v délce až 12 
měsíců 

 vyloučení ze studia 
 
- V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle bezodkladně 

oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně právní 
ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. Tato ohlašovací povinnost vychází z platné právní 
úpravy. 

- Při řešení neomluvené absence škola postupuje dle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-
14 z 11/3/2002. 
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 Řešení pozdních příchodů žáků 
- Evidenci o pozdních příchodech vidí žák i zákonní zástupci žáka v systému Bakaláři. 
- Pozdní příchody do počtu 3 včetně řeší třídní učitel s žákem. Třídní učitel projedná důvod nepřítomnosti 

žáka a upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Seznámí žáka s možnými důsledky v případě 
nárůstu pozdních příchodů.  

- Pozdní příchody do počtu 4 až 6 včetně řeší třídní učitel se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým 
žákem formou rozhovoru (telefonicky, e-mailem, osobně dle uvážení třídního učitele). Třídní učitel 
projedná důvod pozdních příchodů žáka a upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Seznámí 
zákonného zástupce nebo zletilého žáka s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené 
nepřítomnosti. Provede zápis z rozhovoru do systému Bakaláři, do něhož uvede způsob nápravy 
dohodnutý se zákonným zástupcem nebo zletilým žákem.  

- Při počtu pozdních příchodů 8 a více svolává ředitel školy školní výchovnou komisi, které se podle 
závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka účastní: vedení školy, zákonný zástupce žáka, třídní učitel, 
výchovný poradce, případně další osoby dle uvážení vedení školy. 

- Pozvání zákonných zástupců na jednání školní výchovné komise se provádí telefonicky nebo písemně 
doporučeným dopisem. O průběhu a závěrech jednání školní výchovné komise se provede zápis, 
 který zúčastněné osoby podepíší. Případná neúčast nebo odmítnutí podpisu zákonným zástupcem se 
v zápisu zaznamená. Každý účastník jednání obdrží kopii zápisu. 

- Žákovi mohou být za pozdní příchody uložena tato kázeňská opatření: 

Počet pozdních 
příchodů Kázeňské opatření 

1 až 3 napomenutí třídního učitele 
4 až 6 důtka třídního učitele 

7 až 10 důtka ředitele školy 

11 a více ředitel školy rozhodne o 

 snížené známce z chování 
 podmínečném vyloučení 

ze studia v délce až 12 
měsíců 

 vyloučení ze studia 
 

 Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 
školského zákona) 

 
- Školní řád platí do odvolání. 
- Školní řád byl projednán Pedagogickou radou a schválen Školskou radou. 
- Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni 

žáci i zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci nezletilých žáků.  
- Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny změny  

ve školním řádu podléhají projednání v pedagogické radě, schválení ředitele školy a následně schválení 
školskou radou. 



Příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (§ 30 odst. 2 
školského zákona) a podmínky ukládání výchovných opatření  

1.1.  Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení. 

1.1.1. Zásady průběžného hodnocení 
 
- Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. 
- Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka. 
- Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích 

pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména 
vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů 
školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. 
Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují 
jeho výkon. 

- Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech. 
- Při hodnocení a klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt 

vůči žákovi. 
- Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. 
- V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za klasifikační období 

příslušní učitelé po vzájemné dohodě. 
- Ohodnocením výkonu žáka klasifikačním stupněm posuzuje učitel výsledky práce objektivně a 

přiměřeně náročně. 
- Ředitel školy je povinen působit na sjednocování klasifikačních měřítek všech učitelů. 
- Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními 

učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. 
- Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování vnitřního řádu 

školy během klasifikačního období. 
- Při klasifikaci chování se přihlíží k uděleným opatřením k posílení kázně pouze tehdy, jestliže tato 

opatření byla neúčinná. 
- Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou.   
- Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě. 
- Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel 

zejména těmito metodami, formami a prostředky : 
-  soustavným diagnostickým pozorováním žáka, 
-  soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, 
-  různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy,  

e-testy, 
-  kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými učebními osnovami, 
-  analýzou různých činností žáka, 
-  konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky, 
-  rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka. 
- Žák školy musí mít z každého předmětu, alespoň dvě známky za každé pololetí. Známky získávají 

vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Není přípustné ústně přezkušovat žáky 
koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období. Výjimku tvoří vědomosti nutné k zvládnutí 
zkoušené látky. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální 
přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, 
kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa. 

- Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a 
nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi 
výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací oznámí žákovi 
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nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, 
zástupcům žáka, a to prostřednictvím systému Bakaláři. Při hodnocení může využívat i sebehodnocení 
žáka. 

- Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se 
nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. 

- Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl 
vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné, ...). 
V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního 
období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy. 

- Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu v systému Bakaláři a dbá o jejich úplnost.  
Do katalogu jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a další údaje 
o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole. 

- 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 žáků s odloženou 
klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30. 10. dalšího školního roku. Opravené písemné práce 
musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také zákonným zástupcům. 

- Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména: 
-  neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, 
-  žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací, 
-  účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí, 
- učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není 

přípustné, 
-  před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva, 
-  prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva. 
- Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením 

psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu 
získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) 
na pedagogické radě. 

1.1.2. Hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení 
- Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze žákovi vydat místo vysvědčení výpis  

z vysvědčení. 
- Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací nebo slovně nebo kombinací 

obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. 
- Je-li celková pololetní absence v jednotlivých předmětech 30% a více z celkového počtu odučených 

hodin, nebude žák klasifikován a je povinen absolvovat doplňující zkoušku v termínu, který určí ředitel 
školy. Pokud je absence žáka v jednotlivém předmětu 25% a více a zároveň méně než 30%, rozhoduje 
o povinnosti žáka absolvovat doplňující zkoušku vyučující daného předmětu. V případě dlouhodobé 
zdravotní neschopnosti žáka doložené potvrzením lékaře budou podmínky klasifikace individuálně 
upraveny rozhodnutím ředitele školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka, případně 
zletilého žáka. 

- 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  
se žák nehodnotí. Hodnocení žáka v odborných předmětech, které stanoví rámcový vzdělávací 
program v uměleckých oborech, se uskutečňuje po vykonání komisionální zkoušky. 

- Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, 
a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení 
prvního pololetí. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí 
nehodnotí. 
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- Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, 
a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího 
školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani  
v tomto termínu, neprospěl. 

- 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 příslušného školního roku  
v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. 

- Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl.  
Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději 
do konce září následujícího školního roku. 

- 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 ředitele školy  
o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. 
Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu 
dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. 

- V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního 
přezkoušení na jiné střední škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor. 

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

a) 1 - výborný, 
b) 2 - chvalitebný, 
c) 3 - dobrý, 
d) 4 - dostatečný, 
e) 5 - nedostatečný. 
- Není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu 

místo stupně prospěchu slovo „nehodnocen(a)“. 
- Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn § 67 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., uvede 

se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo uvolněn(a). 
- Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním 

vzdělávacím programem jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá 
dosažená úroveň vzdělání žáka ve vztahu ke stanoveným cílům vzdělávání a k jeho vzdělávacím a 
osobnostním předpokladům. 

- V denní formě vzdělávání se chování žáka hodnotí stupni hodnocení: 
a) 1 - velmi dobré, 
b) 2 - uspokojivé, 
c) 3 - neuspokojivé. 
- Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 
a) prospěl(a) s vyznamenáním, 
b) prospěl(a), 
c) neprospěl(a). 
d) nehodnocen(a) 
- Žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do 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. V oborech vzdělání skupiny 
82 Umění, užité umění se dále vyžaduje v odborných předmětech, které stanoví rámcový vzdělávací 
program, prospěch 1 - výborný. 

- Žák prospěl, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém povinném 
předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný. 
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- Žák neprospěl, je-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém povinném 
předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný nebo není-li žák hodnocen z některého předmětu  
na konci druhého pololetí § 69 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. 

- Žák je nehodnocen, pokud ho není možné hodnotit z některého předmětu na konci prvního pololetí 
ani v náhradním termínu dle § 69 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. 

- Termíny vydávání vysvědčení: V posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává 
žákům vysvědčení; po ukončení prvního pololetí může škola vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení. 
V závěrečném ročníku středního vzdělávání se předává žákům vysvědčení v posledním vyučovacím dnu 
posledního týdne před zahájením ústních zkoušek maturitní zkoušky nebo závěrečné zkoušky nebo 
absolutoria. 

- Pokud se v souladu s rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání koná odborná nebo 
umělecká praxe nebo sportovní příprava v období hlavních prázdnin, končí vyučování ve druhém 
pololetí před termínem. V takovém případě se žákům vysvědčení předává neprodleně po doložení 
splnění odborné nebo umělecké praxe nebo sportovní přípravy v předepsaném rozsahu. 

- Na vysvědčení, výučním listu nebo na diplomu o absolutoriu není přípustné provádět opravy zápisu. 
Podpisy na vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu musí být originální. Školy vydávají 
stejnopisy a opisy vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu; za vystavení tohoto stejnopisu či 
opisu lze požadovat úhradu vynaložených nákladů, jejíž výše nesmí překročit 100 Kč.   

- Školy vedou evidenci tiskopisů vysvědčení, která jsou dokladem o dosaženém stupni vzdělání, výučních 
listů a diplomů o absolutoriu. 

1.1.3. Ukončování středního vzdělávání: 
- Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. 
- Dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční 

list. 
- Dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce.  
- Vysvědčení o závěrečné zkoušce a vysvědčení o maturitní zkoušce jsou opatřena doložkou o získání 

příslušného stupně vzdělání. 
 

1.2. Kritéria stupňů prospěchu 
 
- Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:  
- předměty s převahou teoretického zaměření,  
- předměty s převahou praktických činností a  
- předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.  
- Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel 

však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se 
specifikou předmětu.  

 

1.2.1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 
 
- Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a 

matematika. 
- Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu  

s požadavky učebních osnov hodnotí:  
- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a 

vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické 
činnosti, 
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- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů,  
při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí, 

- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, 
- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 
- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, 
- kvalita výsledků činností, 
- osvojení účinných metod samostatného studia. 
 
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 
 
Stupeň 1 (výborný) 
- Žák ovládá 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 úkolů,  
při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje 
samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je 
přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen 
samostatně studovat vhodné texty. 

 
Stupeň 2 (chvalitebný) 
- Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a 

úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně 
nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických 
a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení  
se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti 
a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je 
estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné 
texty. 

 
Stupeň 3 (dobrý) 
- Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a 

zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností 
projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat.  
V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se 
dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. 
 Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném 
projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se 
projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen 
samostatně studovat podle návodu učitele. 

 
Stupeň 4 (dostatečný) 
- Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery.  

Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší 
nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických 
úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. 
V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné 
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu 
se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák  
s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. 

 
Stupeň 5 (nedostatečný) 
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- Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. 
Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné 
nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických 
úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své 
vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho 
časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, 
přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné 
nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 

 

1.2.2. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření. 
 
- Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování, praktika, základy techniky, domácí 

nauky. 
- Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky 

učebních osnov se hodnotí: 
- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, 
- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, 
- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 
- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, 
- kvalita výsledků činností, 
- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, 
- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí, 
- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci, 
- obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel. 
 
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 
 
Stupeň 1 (výborný) 
- Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické 
činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá 
postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších 
nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje 
předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně 
využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, 
nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky. 

 
Stupeň 2 (chvalitebný) 
- Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně,  

ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické 
činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. 
Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje  
v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní 
prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. 
Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. 
Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele. 

 
Stupeň 3 (dobrý) 
- Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy.  

Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických 
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činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. 
Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. 
Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně 
životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. 
K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky  
v práci překonává jen s častou pomocí učitele. 

 
Stupeň 4 (dostatečný) 
- Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané 

teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických 
činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce 
potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede 
organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování 
předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti 
využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, 
nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele. 

 
Stupeň 5 (nedostatečný) 
- Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických 
činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani  
s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané 
ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá 
předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně 
surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, 
nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků. 

 

1.2.3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 
 
- Převahu výchovného zaměření mají: tělesná a speciální tělesná výchova. 
- Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených 

lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. 
- Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov 

hodnotí: 
- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 
- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, 
- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 
- kvalita projevu, 
- vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 
- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti, 
- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, výkonnost a 

jeho péče o vlastní zdraví. 
 
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 
 
Stupeň 1 (výborný) 
- Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a 

velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev 
je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební, branné a tělesné výchově přesný. Osvojené 
vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost 
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a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus, tělesnou 
zdatnost a brannost. 

 
Stupeň 2 (chvalitebný) 
- Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních 

předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky 
působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené 
vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku, brannost a 
tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost. 

 
Stupeň 3 (dobrý) 
- Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti 

v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb.  
Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele.  
Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované 
míře svůj estetický vkus, tělesnou zdatnost a brannost. 

 
Stupeň 4 (dostatečný) 
- Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. 

Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. 
Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus, brannost a 
tělesnou zdatnost. 

 
Stupeň 5 (nedostatečný) 
- Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině 

chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. 
Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost. 

 

1.2.4. Stupně hodnocení chování 
  
Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující: 
 
Stupeň 1 (velmi dobré) 
- Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných 

přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby 
napravit. 

 
Stupeň 2 (uspokojivé) 
- Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí 

závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně 
dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších 
přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných 
osob. 

 
Stupeň 3 (neuspokojivé) 
- Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných 

přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a 
zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy.  
Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. 
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1.3. Podrobnosti o komisionálních zkouškách. 
 
- Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: 
a) při zkoušce z odborných předmětů, které stanoví rámcový vzdělávací program v uměleckých oborech 

vzdělávání § 69 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. 
b) koná-li opravné zkoušky § 69 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. 
c) koná-li komisionální přezkoušení § 69 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. 
- Komisionální zkoušku podle odst. 1 písm. b) a c) může žák konat v jednom dni nejvýše jednu. 
- Komisionální zkoušku z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. b) může žák v druhém pololetí konat 

nejdříve v měsíci srpnu příslušného školního roku, pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého 
žáka nedohodne s ředitelem školy dřívější termín, v případě žáka posledního ročníku vzdělávání vyhoví 
ředitel školy žádosti o dřívější termín vždy. 

- Podrobnosti týkající se konání komisionální zkoušky včetně složení komise pro komisionální zkoušky, 
termínu konání zkoušky stanoví ředitel školy § 164 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. a zveřejní 
je na přístupném místě ve škole. 

1.4. Průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. 
 
- Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit vzdělávání 

podle individuálního vzdělávacího plánu: 
a) žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami, 
b) žákovi s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání, 
c) žákovi i z jiných závažných důvodů. 
- V individuálním vzdělávacím plánu povoleném z jiných závažných důvodů § 18 zákona č. 561/2004 Sb., 

školský zákon je určena zvláštní organizace výuky a délka vzdělávání při zachování obsahu a rozsahu 
vzdělávání stanoveného školním vzdělávacím programem. (Popsat závažné důvody a organizaci 
výuky). 

- Ředitel školy seznámí žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka s průběhem vzdělávání podle 
individuálního vzdělávacího plánu a s termíny zkoušek. Individuální vzdělávací plán, podepsaný 
ředitelem školy, žákem a zákonným zástupcem nezletilého žáka, se stává součástí osobní dokumentace 
žáka. 

1.5. Průběh a způsob hodnocení v distanční formě vzdělávání. 
- Distanční formou vzdělávání se rozumí samostatné studium uskutečňované převážně nebo zcela 

prostřednictvím informačních technologií, popřípadě spojené s individuálními konzultacemi. 
- Délka distančního vzdělávání je o 1 rok delší než doba vzdělávání v denní formě. 
- Žák je hodnocen dle kritérií stanovených vyučujícím daného předmětu, Vyučující se řídí platnou 

legislativou a kritéria hodnocení schvaluje ředitel školy. 

1.6. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech 

vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních základní školy. 
2. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku 

hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem 
hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod. 

3. Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení projedná 
třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími. 

4. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a 
způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 
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5. Žák zařazený do zdravotní tělesné výchovy při  částečném  osvobození nebo při  úlevách  
doporučených lékařem se klasifikuje v tělesné výchově s přihlédnutím k druhu a stupni postižení  
i k jeho celkovému zdravotnímu stavu. 

6. Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího 
vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů. 
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Příloha č. 2 Podmínky ukládání výchovných opatření (§ 31 školského zákona) viz 
příloha 

 
Výchovnými opatřeními jsou  
- pochvaly nebo jiná ocenění a  
- kázeňská opatření.  
 

2.1. Pochvaly nebo jiná ocenění 
- Pochvaly nebo jiná ocenění může udělit či uložit ředitel školy nebo třídní učitel.   
- Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické 

osoby žákovi udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní 
iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 

- Třídní učitel nebo učitel odborného výcviku může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě 
podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění 
za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 

- Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění jsou součástí školního řádu. 
- Ředitel školy nebo třídní učitel nebo učitel odborného výcviku neprodleně oznámí udělení pochvaly a 

jiného ocenění a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka. 
- Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do dokumentace 

školy. Formulace textu pochvaly nebo jiného ocenění není stanovena, doporučujeme používat stručná 
a jasná vyjádření. 

2.2. Kázeňská opatření 
Kázeňským opatřením je: 
- podmíněné vyloučení nebo vyloučení žáka ze školy,  
- další kázeňská opatření. 

2.2.1. Podmíněné vyloučení nebo vyloučení žáka ze školy 
- Podmíněné vyloučení žáka ze školy nebo vyloučení žáka ze školy je kázeňským opatřením. 
- Ředitel školy nebo školského zařízení může v případě závažného zaviněného porušení povinností 

stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení 
nebo o vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení. V případě zvláště závažného zaviněného 
porušení povinností stanovených tímto zákonem ředitel vyloučí žáka ze školy nebo školského zařízení. 
To neplatí pro zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a zařízení pro preventivně výchovnou 
péči podle zákona upravujícího ústavní a ochrannou výchovu a preventivně výchovnou péči.  
V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy nebo školského zařízení zkušební lhůtu,  
a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného 
porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem, může ředitel 
školy nebo školského zařízení rozhodnout o jeho vyloučení. Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit 
ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku. 

- Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo školského 
zařízení nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností 
stanovených tímto zákonem 

- O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitel školy nebo školského zařízení  
do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, 
kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle 
zvláštního právního předpisu. O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Žák přestává 



Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola 
Sídlo: 17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice 
IČO: 27 12 13 13 
 

ŠKOLNÍ ŘÁD SCHVÁLIL 
PLATNÝ OD 01. 02. 2020 MGR. VIKTOR KRATOCHVÍL 
Stránka 27 z 32 ŘEDITEL ŠKOLY 

být žákem školy nebo školského zařízení dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí  
o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější 

- Dopustí-li se žák jednání podle odstavce 3, oznámí ředitel školy nebo školského zařízení tuto skutečnost 
orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího 
pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl. 

2.2.2. Další kázeňská opatření 
- Další kázeňská opatření nemají právní důsledky pro žáka oproti vyloučení nebo podmíněnému 

vyloučení. 
- Další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo třídní učitel.  
- Při zaviněném porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení 

žákovi uložit: 
- napomenutí třídního učitele, 
- napomenutí učitele odborného výcviku, 
- důtku třídního učitele 
- důtku učitele odborného výcviku, nebo 
- důtku ředitele školy. 
- Třídní učitel nebo učitel odborného výcviku neprodleně oznámí uložení důtky řediteli školy. 

Ředitel školy nebo třídní učitel nebo učitel odborného výcviku neprodleně oznámí uložení napomenutí 
nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka. 

- Uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do dokumentace školy (§ 28 zákona č. 561/2004 Sb.) 
 

2.3. Kritéria pro uložení jednotlivých druhů a stupňů výchovných opatření 
- Udělení výchovného opatření je závislé jednak na stupni závažnosti prohřešku žáka a jednak na jeho 

případném opakování v průběhu pololetí. 
- Z hlediska výchovného dopadu na chování žáka se výchovné opatření žákovi uděluje bez zbytečného 

odkladu co nejdříve po spáchání prohřešku a jeho důkladném prošetření. 
- Prohřešky žáků typu neomluvené hodiny, nepovolené opuštění školy, opakované nevhodné chování  

ke spolužákům, šikana nebo její projevy, krádež, závažné úmyslné poškození zařízení školy, vulgární 
vyjadřování k pracovníkům školy, násilné chování ke spolužákům nebo pracovníkům školy jsou 
považovány za závažné porušení školního řádu, třídní učitel je povinen je okamžitě hlásit řediteli školy 
a seznamovat ho s průběhem jejich vyšetřování a návrhem udělení výchovného opatření. 

- Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy.  
- Žák se dopustí přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školnímu řádu. 
- Žák ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 
- Žák záměrně narušuje výchovně vzdělávací činnost školy.   
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Příloha č. 3 Den ukončení vzdělávání (pravidla pro ukončování vzdělávání) 
- Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3.1. Žáci posledního ročníku střední školy 
- Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, v němž úspěšně vykonal maturitní zkoušku (§ 

81 odst. 10), tj. dnem vydání vysvědčení o maturitní zkoušce. 
- Nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky (§ 81 odst. 10) v řádném termínu úspěšně, 

přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit; tomuto žákovi nelze 
povolit opakování ročníku, avšak lze využit institutu přijetí do vyššího ročníku (§ 63). 

- Nekonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky (§ 81 odst. 10) v řádném termínu,  
protože neprospěl z více jak 2 povinných předmětů, přestává být žákem školy 30. června příslušného 
školního roku; tento žák může nejpozději do 30. června podat žádost o povolení opakování ročníku  
(§ 66 odst. 2): 
o pokud ředitel školy žádosti vyhoví, žák nepřestává být žákem školy a 1. září pokračuje  

ve vzdělání, 
o pokud ředitel školy žádosti nevyhoví, žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni 

nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku (rozhodnutí nabývá právní moci 
uplynutím 15denní lhůty pro odvolání, která se počítá ode dne následujícího po dni doručení 
rozhodnutí; v případě, že se účastník řízení vzdal práva na odvolání, nabývá rozhodnutí právní 
moci dnem vzdání se práva na odvolání), nejdříve však 30. června příslušného školního roku. 

- Nekonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky (81 odst. 10) v řádném termínu, protože 
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 příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem 
školy (§ 69 odst. 7), avšak žákem školy přestává být také již 30. června příslušného školního roku.  
I tento žák může nejpozději poslední den, kdy je žákem školy, tzn. 30. června příslušného školního roku, 
požádat o povolení opakování ročníku (§ 66 odst. 2): 
o pokud ředitel školy žádosti vyhoví, žák nepřestává být žákem školy a 1. září pokračuje  

ve vzdělání, 
o pokud ředitel školy žádosti nevyhoví, žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni 

nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku (rozhodnutí nabývá právní moci 
uplynutím 15denní lhůty pro odvolání, která se počítá ode dne následujícího po dni doručení 
rozhodnutí; v případě, že se účastník řízení vzdal práva na odvolání, nabývá rozhodnutí právní 
moci dnem vzdání se práva na odvolání), nejdříve však 30. června příslušného školního roku. 

- Nekonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky (81 odst. 10) v řádném termínu, protože nemohl 
být hodnocen na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín,  
a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího 
školního roku, není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl (§ 69 odst. 6); tento žák přestává 
být žákem školy již 30. června příslušného školního roku i přes skutečnost, že náhradní termín může 
být stanoven v době do konce září. I tento žák může nejpozději poslední den, kdy je žákem školy,  
tzn. 30. června příslušného školního roku požádat o povolení opakování ročníku (§ 66 odst. 2): 
o pokud ředitel školy žádosti vyhoví, žák nepřestává být žákem školy a 1. září pokračuje  

ve vzdělání, 
o pokud ředitel školy žádosti nevyhoví, žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni 

nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku (rozhodnutí nabývá právní moci 
uplynutím 15denní lhůty pro odvolání, která se počítá ode dne následujícího po dni doručení 
rozhodnutí; v případě, že se účastník řízení vzdal práva na odvolání, nabývá rozhodnutí právní 
moci dnem vzdání se práva na odvolání), nejdříve však 30. června příslušného školního roku. 
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3.2. Žáci nižších ročníků (kromě končících) 
- Žák, který po splnění povinné školní docházky nepostoupil do vyššího ročníku (neprospěl z více jak  

2 povinných předmětů), přestává být žákem školy posledním dnem příslušného školního roku, tj. dnem 
31. srpna (§ 68 odst. 3); tento žák může nejpozději do 31. srpna podat žádost o povolení opakování 
ročníku (§ 66 odst. 2): 
o pokud ředitel školy žádosti vyhoví, žák nepřestává být žákem školy a 1. září pokračuje  

ve vzdělání, 
o pokud ředitel školy žádosti nevyhoví, žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni 

nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku (rozhodnutí nabývá právní moci 
uplynutím 15denní lhůty pro odvolání, která se počítá ode dne následujícího po dni doručení 
rozhodnutí; v případě, že se účastník řízení vzdal práva na odvolání, nabývá rozhodnutí právní 
moci dnem vzdání se práva na odvolání), nejdříve však 31. srpna příslušného školního roku. 

- 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 příslušného školního roku  
v termínu stanoveném ředitelem školy (§ 69 odst. 7). 

- Žák, který nevykonal opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostavil, neprospěl a 
přestává být žákem školy posledním dnem příslušného školního roku, tj. dnem 31. srpna (§ 68 odst. 
3). 

- V případě, že ředitel školy stanoví žákovi k vykonání opravné zkoušky náhradní termín tak, že se zkouška 
bude konat v září následujícího školního roku (§ 69 odst. 8), přestává být žákem školy dnem 
následujícím po dni, kdy neprospěl při hodnocení v náhradním termínu (§ 68 odst. 3); do doby 
náhradního termínu opravné zkoušky navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. I tento žák může nejpozději 
poslední den, kdy je žákem školy, tzn. 31. srpna příslušného školního roku nebo po tomto dni v den, 
kdy neprospěl při hodnocení opravné zkoušky v náhradním termínu, požádat o povolení opakování 
ročníku (§ 66 odst. 2): 
o pokud ředitel školy žádosti vyhoví, žák nepřestává být žákem školy a 1. září pokračuje  

ve vzdělání, 
o pokud ředitel školy žádosti nevyhoví, žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni 

nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku (rozhodnutí nabývá právní moci 
uplynutím 15denní lhůty pro odvolání, která se počítá ode dne následujícího po dni doručení 
rozhodnutí; v případě, že se účastník řízení vzdal práva na odvolání, nabývá rozhodnutí právní 
moci dnem vzdání se práva na odvolání), nejdříve však 31. srpna příslušného školního roku  
s tím, že do doby nabytí právní moci rozhodnutí žák navštěvuje ročník, o jehož opakování žádá. 

- Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, 
a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího 
školního roku; do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník (§ 69 odst. 6). Žák přestává být 
žákem školy dnem následujícím po dni, kdy neprospěl při hodnocení v náhradním termínu (§ 68 odst. 
3), nejdříve však 31. srpna příslušného školního roku. I tento žák může nejpozději poslední den, kdy je 
žákem školy, tzn. 31. srpna příslušného školního roku nebo po tomto dni v den, kdy neprospěl  
při hodnocení v náhradním termínu, požádat o povolení opakování ročníku (§ 66 odst. 2): 

o pokud ředitel školy žádosti vyhoví, žák nepřestává být žákem školy a 1. září pokračuje 
ve vzdělání, 

o pokud ředitel školy žádosti nevyhoví, žák přestává být žákem školy dnem následujícím 
po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku (rozhodnutí 
nabývá právní moci uplynutím 15denní lhůty pro odvolání, která se počítá ode dne 
následujícího po dni doručení rozhodnutí; v případě, že se účastník řízení vzdal práva  
na odvolání, nabývá rozhodnutí právní moci dnem vzdání se práva na odvolání), 
nejdříve však 31. srpna příslušného školního roku s tím, že do doby nabytí právní moci 
rozhodnutí žák navštěvuje ročník, o jehož opakování žádá. 
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3.3. Přestup do jiné střední školy 
- V souladu s ustanovením § 66 odst. 2 školského zákona se žákovi v průběhu středního vzdělávání 

umožňuje přestup do jiné střední školy, a to na základě písemné žádosti, o které rozhoduje podle 
ustanovení § 66 odst. 4 ředitel školy, do které se žák hlásí. V případě, že ředitel školy žádosti žáka 
vyhoví, přestává být tento žákem školy, ze které přestupuje dnem předcházejícím dni přijetí na jinou 
školu (§ 66 odst. 4). 

- Vzhledem k tomu, že se případ od případu liší, kdy žák přestává být žákem školy, je nezbytné, aby si 
ředitel školy, do které se žák hlásí, ověřil, zda ještě může žák o přestup žádat, neboť žák je oprávněn 
podat žádost pouze, pokud je žákem nějaké střední školy, tzn. má všechna práva a povinnosti,  
které mu jako žákovi střední školy dle zákona příslušejí. 

3.4. Zanechání vzdělávání 
- V souladu s ustanovením § 68 odst. 1 může žák, který splnil povinnou školní docházku, zanechat 

vzdělávání na základě písemného sdělení doručeného řediteli školy, přičemž součástí sdělení 
nezletilého žáka musí být souhlas jeho zákonného zástupce; žák přestává být žákem školy dnem 
následujícím po dni doručení tohoto sdělení řediteli školy, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení  
o zanechání vzdělávání, pokud jde o den pozdější. 

- Ustanovení § 68 odst. 2 pak upravuje postup v situaci, kdy se žák, který splnil povinnou školní docházku, 
neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena. Ředitel školy 
písemně vyzve zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil 
důvody žákovy nepřítomnosti, a zároveň jej upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělání 
zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy (v souladu s ustanovením § 183 odst. 4 školského 
zákona se na doručování vztahují příslušná ustanovení správního řádu o doručování obdobně) do školy 
nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělání zanechal posledním 
dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy. 
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Příloha č. 4 Pravidla chování na školních kurzech 
 
- Žáci mají v průběhu studia mimo jiné povinnost účastnit se kurzů: 

o lyžařského (1. ročník) 
o branného (2. ročník) 
o horolezeckého (2. ročník) 
o střeleckého / technického – dle oboru (3. ročník) 
o zdravotnického 

- Žákům je doporučeno účastnit se kurzu: 
o adaptačního (1. ročník) 

- Na chování žáků a program kurzu se vztahuje kromě školního řádu včetně všech příloh i dokument 
Školní výlety, obsahující pravidla chování na mimoškolních akcích 

- Program a zajištění kurzu připravuje vedoucí kurzu. 
- Zákonný zástupce nezletilého žáka, respektive zletilý žák je povinen zaplatit kurz do předem 

stanoveného termínu dle instrukcí vedoucího kurzu. 

4.1. Pravidla chování na všech kurzech pořádaných školou 

4.1.1. Všeobecná pravidla chování na kurzech 
- V rámci jednotlivých aktivit je třeba dodržovat a řídit se pokyny instruktorů, jak z hlediska bezpečnosti 

vůči sobě i druhým, tak i z hlediska bezproblémového průběhu kurzu. Je třeba se dále vyvarovat 
takovému jednání, které by mohlo způsobit újmu na zdraví či majetku všech osob. 

- Prvky nácviku dovedností je možné pouze pod vedením instruktora. Pokud bude součástí kurzu 
cyklistický program, koloběžky, lyžování, horolezení apod., tak je nutná přilba! 

- Sportovní kurzy probíhají v přírodním prostředí, a proto je samozřejmé, že jednání žáků bude v souladu 
s okolním prostředím, a to tak, že žák nebude žádným způsobem poškozovat a znehodnocovat přírodu 
a ani své okolí. 

- Při pobytu v ubytovacím zařízení je nutné dodržovat vnitřní řád všech souvisejících zařízení a sportovišť. 
- Po večerce má každý žák právo na odpočinek, není možné svým chováním rušit ostatní, opouštět 

ubytovací zařízení nebo navštěvovat jiné pokoje po 22. hodině. 
- Náklady spojené s realizací kurzu si hradí žáci sami. Finanční položky tvoří v závislosti na typu kurzu 

náklady na dopravu, ubytování, stravování (pokud není uvedeno jinak), zajištění sportovního programu 
včetně instruktorů, materiálu nebo sportovišť. 

- Vedoucí kurzu v důsledku vážných nebo opakovaných kázeňských problémů může žáka z kurzu vyloučit. 

4.1.2. V průběhu kurzu, kdy neprobíhá výukový program 
- Je možné opustit středisko či základnu pouze s vědomím instruktora nebo pedagogického dozoru a ve 

skupinkách minimálně po třech. Žák je povinen nahlásit místo, kam jde a za jak dlouho se 
pravděpodobně vrátí. Pokud zjistí, že se nestihne vrátit v dohodnutý čas, neprodleně telefonicky 
informuje instruktora nebo pedagogický dozor. 

- Je zakázáno koupat se bez dozoru. 
- Je zakázáno provozovat aktivity, při kterých je nutný dozor a vedení instruktora (prvky nácviku 

sportovních dovedností). 

4.1.3. Stravování, konzumace nápojů 
- Povinností žáka je dodržovat časy začátků programů a stravování. V průběhu denního výcviku  

je stanovena pauza na oběd a odpočinek. Po tuto dobu není možné sportovat. 
- Vážným přestupkem je jakákoliv konzumace alkoholických nápojů, psychotropních látek a kouření  

(tato činnost odporuje nejen školnímu řádu, ale v případě nezletilých žáků i platným zákonům České 
republiky). 
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4.2. Pro lyžařský kurz dále platí 
- Pokud není výslovně uvedeno v textu jinak, rozumí se lyžováním jízda na běžeckých lyžích,  

na sjezdových lyžích nebo na snowboardu. 
- Cílem kurzu je umožnit bezpečný efektivní nácvik a zdokonalování lyžařských dovedností žáků. 
- Lyžařský výcvik probíhá po družstvech. Žáci dodržují a respektují pokyny instruktorů. Výcvik  

ve družstvech je povinný pro všechny žáky. Žáci se zavazují dodržovat pravidla bezpečného lyžování a 
stanovené časy pro zahájení, ukončení a průběh kurzu. 

- V průběhu kurzu a při pohybu na sjezdových tratích se žáci řídí pokyny instruktorů a provozovatelů 
sjezdovek, lanovek a vleků. 

- Žáci mohou v rámci volitelného programu lyžovat samostatně pouze na upravených, otevřených 
sjezdových tratích, které určí nebo schválí instruktoři. 

- Žáci lyžují minimálně ve skupině po třech s tím, že o sobě vzájemně vědí (vizuálně), jak v průběhu 
sjíždění, tak na horních a dolních stanicích lanovek a vleků. 

- V případě ztráty „vizuálního partnera“ se s ním snaží navázat kontakt a zjistit příčiny, v případě nezdaru 
neprodleně informuje svého instruktora. 

- V případě nepříznivého počasí mohou instruktoři rozhodnout o společném lyžování v rámci jedné 
skupiny i při volitelném programu. 

- Žáci dodržují stanovené časy srazů, v případě opoždění neprodleně informují telefonicky svého 
instruktora o důvodech svého zpoždění. 

- V případě nehody, úrazu či jiné nepřepokládané události bezprostředně informují svého instruktora. 
- Lyžování ve volném terénu a využívání skiparků pro akrobatické prvky není součástí programu kurzu. 
- Bez přítomnosti nebo vědomí instruktorů není možný pohyb na lyžích či snowboardu. 
- Žáci dodržují pravidla lyžování v EU a Bílý kodex, stejně tak vnitřní předpisy a řády lyžařských areálů. 
- Během lyžování a pohybu po sjezdovce žáci musí používat jak přilby, tak rukavice. 
- Žáci jsou povinni dodržovat 10 pravidel FIS a vždy se chovat tak, aby neohrozili zdraví svoje nebo jiných 

osob. 
 


