
 
 

 

ORBIS, MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 
NÁM.T.G. MASARYKA 1279, 760 01 ZLÍN 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

         

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní řád a klasifikační řád – Střední škola 3/2021 

 S/3/2021 

Vypracoval: Ing. Ivana Jiroutová 

Schválil: 
Mgr. Roman Cibulka, MBA, Ph.D. 

 ředitel školy 

Spisový znak A.1. 

Skartační znak a lhůta A 10 

Školská rada projednala dne: 1.9.2021 

Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2021 

ŠŘ nabývá platnosti ode dne: 1.9.2021 

ŠŘ nabývá účinnosti ode dne: 2.9.2021 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří 
součást tohoto předpisu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Obsah 
Článek I ...................................................................................................................................................................................... 5 
Článek II ..................................................................................................................................................................................... 5 
Příprava žáků v Orbis, Mateřská škola, Základní škol a Střední škola, s.r.o. .............................................................................. 5 
Článek III .................................................................................................................................................................................... 5 
Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ................................................................................................................... 5 
Článek IV .................................................................................................................................................................................... 6 
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a cizinců .................................................................. 6 
Článek V ................................................................................................................................................................................... 10 
Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků.......................................................................................................... 10 
Článek VI .................................................................................................................................................................................. 11 
Práva a povinnosti pedagogických pracovníků ........................................................................................................................ 11 
Článek VII ................................................................................................................................................................................. 11 
Průběh a způsoby ukončování středního vzdělávání ............................................................................................................... 11 
Článek VIII ................................................................................................................................................................................ 13 
Prevence záškoláctví a způsob omlouvání nepřítomnosti ....................................................................................................... 13 
Článek IX .................................................................................................................................................................................. 15 
Žákům je zakázáno ................................................................................................................................................................... 15 
Článek X ................................................................................................................................................................................... 16 
Výchovná opatření ................................................................................................................................................................... 16 
Článek XI .................................................................................................................................................................................. 18 
Organizace výchovně-vzdělávacího procesu – teoretické vyučování ...................................................................................... 18 
Článek XII ................................................................................................................................................................................. 19 
Povinnosti pověřených žáků ve třídě ....................................................................................................................................... 19 
Článek XIII ................................................................................................................................................................................ 19 
Exkurze, školní výlety, lyžařský výcvik, výchovná akce ............................................................................................................ 19 
Článek XIV ................................................................................................................................................................................ 20 
Organizace chodu pracoviště ................................................................................................................................................... 20 
Článek XV ................................................................................................................................................................................. 20 
Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ........................................................................................................................................... 20 
Článek XVI ................................................................................................................................................................................ 22 
Ochrana před sociálně patologickými jevy .............................................................................................................................. 22 
Článek XVII ............................................................................................................................................................................... 23 
Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků ............................................................................................................ 23 
Článek XVIII .............................................................................................................................................................................. 23 
Praktické vyučování ................................................................................................................................................................. 23 
Článek XIX ................................................................................................................................................................................ 24 
Povinnosti žáků při praktickém vyučování ............................................................................................................................... 24 
Článek XX ................................................................................................................................................................................. 25 
Další pokyny ............................................................................................................................................................................. 25 
Článek XXI ................................................................................................................................................................................ 25 
Závěrečná ustanovení .............................................................................................................................................................. 25 
Č.1 Pracovní řád pro žáky v Orbis, Mateřská škola, Základní škola Střední škola, s.r.o. a na smluvně zřízeném pracovišti .... 25 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ............................................................................................................................ 26 
Článek I .................................................................................................................................................................................... 26 
Úvod......................................................................................................................................................................................... 26 
Článek II ................................................................................................................................................................................... 26 
Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ......................................................................................................................... 26 
Článek III .................................................................................................................................................................................. 26 
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení vyjádřené klasifikací .............................................................................. 26 
Článek IV .................................................................................................................................................................................. 27 
Hodnocení chování žáků .......................................................................................................................................................... 27 
Článek V ................................................................................................................................................................................... 28 
Zásady průběžného hodnocení žáků ....................................................................................................................................... 28 
Článek VI .................................................................................................................................................................................. 29 



 4 

Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a cizinců .......................................................................................... 29 
Článek VI .................................................................................................................................................................................. 29 
Individuální vzdělávací plán ..................................................................................................................................................... 29 
Článek VII ................................................................................................................................................................................. 30 
Rozdělení vyučovacích předmětů ............................................................................................................................................ 30 
Článek VIII ................................................................................................................................................................................ 30 
Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření .......................................................................... 30 
Článek IX .................................................................................................................................................................................. 32 
Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření ........................................................................... 32 
Článek X ................................................................................................................................................................................... 33 
Hodnocení ve vyučovacích předmětech výchovy .................................................................................................................... 33 
Článek XI .................................................................................................................................................................................. 34 
Výchovná opatření ................................................................................................................................................................... 34 
Článek XII ................................................................................................................................................................................. 35 
Získávání podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání ......................................................................................................... 35 
Článek XIII ................................................................................................................................................................................ 36 
Postup do vyššího ročníku ....................................................................................................................................................... 36 
Článek XIV ................................................................................................................................................................................ 37 
Opravné zkoušky ...................................................................................................................................................................... 37 
Článek XV ................................................................................................................................................................................. 37 
Komisionální zkoušky ............................................................................................................................................................... 37 
Článek XVI ................................................................................................................................................................................ 38 
Opakování ročníku ................................................................................................................................................................... 38 
Článek XVII ............................................................................................................................................................................... 38 
Maturitní zkouška a závěrečná zkouška .................................................................................................................................. 38 
Článek XVIII .............................................................................................................................................................................. 38 
Vedení dokumentace o hodnocení žáků ................................................................................................................................. 38 
Článek XIX ................................................................................................................................................................................ 39 
Vysvědčení ............................................................................................................................................................................... 39 
Článek XX ................................................................................................................................................................................. 40 
Závěr ........................................................................................................................................................................................ 40 
Článek XXI ................................................................................................................................................................................ 40 
Další ustanovení ....................................................................................................................................................................... 40 
Příloha č. 1 ............................................................................................................................................................................... 40 
PRACOVNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY V ORBIS, MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. A NA SMLUVNĚ ZŘÍZENÉM 

PRACOVIŠTI .............................................................................................................................................................................. 41 

Příloha č. 2 ............................................................................................................................................................................... 43 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) ...................................................................................................................................... 43 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

Článek I 
Úvodní ustanovení 

 
1. Tento Školní řád je vydán na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v jeho novelizaci  
č. 82/2015 Sb. v platném znění. 
Upravuje práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů 
se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení, provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy  
a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí a podmínky zacházení s majetkem školy  
ze strany žáků.  
Školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.  

 
1. Znalost a dodržování Školního řádu školy je předpokladem: 

a) k dosažení výchovně-vzdělávacích cílů stanovených pedagogickými dokumenty, profilem 
absolventa a charakteristikou učebního oboru a ŠVP, 

b) k jednotnému výchovnému působení všech zaměstnanců  
c) k plynulému, nenarušovanému chodu všech pedagogických činností. 

 
2. Školní řád je normativně určenou dokumentací projednanou na pedagogické radě a schválenou 

ředitelem školy a školskou radou. Vychází z legislativních předpisů upravujících vyučovací  
a výchovný proces. Je určen pro vnitřní potřebu a je závazný pro všechny žáky a zaměstnance školy. 

Článek II 
Příprava žáků v Orbis, Mateřská škola, Základní škol a Střední škola, s.r.o.  

 
1. Příprava žáků v Orbis, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o. 
a) v teoretickém vyučování, 
b) v praktickém vyučování, 
c) ve výchově mimo vyučování v domově mládeže. 

 
2. Příprava žáků probíhá podle základních pedagogických dokumentů schválených MŠMT ČR: 
a) podle rozvrhu hodin v teoretickém vyučování, 
b) podle ročních a týdenních plánů odborného výcviku, 
c) podle týdenních, měsíčních a ročních plánů ve výchově mimo vyučování. 

 
3. Začátek a konec vyučování, stanovení přestávek a organizaci teoretického a praktického 
vyučování, výchovy mimo vyučování a režim dne stanoví každoročně podle konkrétních podmínek 
a v souladu s předpisy ředitel školy. 

 
Vzdělávání je založeno na zásadách vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity  
a důstojnosti všech účastníků vzdělávání a všech zaměstnanců školy. 

 
Článek III 

Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 
 

1. Žáci mají právo:  
a) na vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
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středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v jeho novelizaci č. 82/2015 Sb.) 
a v platném znění, 

b) žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy  
a metody odpovídají jejich potřebám a možnostem a na vytvoření nezbytných podmínek, které 
toto vzdělávání umožní. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží 
k jejich potřebám, povaze postižení nebo znevýhodnění aj., 

c) občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání a školským službám 
podle tohoto zákona za stejných podmínek. Osoby, které nejsou uvedeny v § 20 odst. 1 zákona 
č. 561/2004 Sb., školského zákona, mají za stejných podmínek jako občané Evropské unie přístup 
ke školnímu stravování a k zájmovému vzdělávání poskytovanému ve školském zařízení pro 
zájmové vzdělávání v pravidelné denní docházce, pokud jsou žáky základní školy, odpovídajícího 
ročníku střední školy nebo odpovídajícího ročníku konzervatoře, a ke střednímu vzdělávání a 
vyššímu odbornému vzdělávání, včetně vzdělávání při výkonu ústavní výchovy  
a ochranné výchovy, pokud pobývají oprávněně na území České republiky,  

d) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 
e) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí, 
f) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat  

v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen 
zabývat se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávních orgánů, 

g) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, 
přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, 

h) obracet se na svého třídního učitele ve všech otázkách týkajících se vzdělávání na škole  
a chodu školy, v případě řešení vážnějších problémů, podnětů a stížností na zástupce ředitele 
nebo ředitele školy, na zástupce ředitele nebo ředitele školy má žák právo se obrátit i v případě, 
kdy je přesvědčen, že rozhodnutí nebo příkaz pedagogického pracovníka je v rozporu  
se školním řádem, směrnicemi nebo instrukcemi týkajícími se střední školy, 

i) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení při řešení 
složitějších studijních i osobních problémů a životních situací, 

j) na konzultace pedagogických pracovníků v záležitostech týkajících se vzdělávání a využívat 
poradenskou a informační pomoc školy ve věcech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění. 

 
2. Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmena a), b), f) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. 
 
3. Na informace podle odstavce 1 písm. d) mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, 

popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.   
 
 

Článek IV 
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a cizinců 

 
1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví pravidla vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, vzdělávání žáků nadaných a vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 
zákona č. 561/2004 Sb. v jeho novelizaci a č. 82/2015 Sb. v platném znění, které upravuje zejména 
vyhláška č.  27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 
ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb., vyhlášky č. 416/2017 Sb., vyhlášky č. 244/2018 Sb., vyhlášky č. 
196/2019 Sb. a vyhlášky č. 248/2019 Sb. v platném znění.  
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2. Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích 
možností nebo k uplatnění svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí 
podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských 
službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám 
žáka. 

 
3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – Podpůrná opatření mohou být 

poskytována široké škále žáků: těm, kteří mají jen menší a dočasné obtíže ve vzdělávání, žákům 
nadaným i žákům zdravotně postiženým. Nastavují se také pravidla pro podporu žáků z odlišného 
kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami (cizinci, minority, sociálně znevýhodnění 
žáci). Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných 
opatření školou a školským zařízením.  
Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti. 
Podpůrná opatření různých druhů nebo stupňů lze kombinovat. Podpůrná opatření prvního stupně 
uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení. Podpůrná 
opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského 
zařízení. Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou  
nebo školským zařízením je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zletilého žáka  
nebo zákonného zástupce nezletilého žáka.  
a) Podpůrná opatření prvního stupně – představují minimální úpravu metod, organizace  

a hodnocení vzdělávání a jsou poskytována žákovi, u kterého se projevuje potřeba úprav  
ve vzdělávání nebo školských službách a zapojení v kolektivu. Podpůrná opatření prvního stupně 
nemají normovanou finanční náročnost.  Pokud by k naplnění vzdělávacích potřeb žáka 
nepostačovalo poskytování podpůrných opatření prvního stupně, doporučí škola žákovi využití 
poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení jeho speciálních 
vzdělávacích potřeb.  

b) Podpůrná opatření druhého až pátého stupně – se poskytují na základě doporučení školského 
poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zletilého žáka nebo zákonného zástupce 
nezletilého žáka.  Podpůrná opatření se poskytují samostatně nebo v kombinacích různých 
druhů a stupňů v souladu se zjištěnými speciálními vzdělávacími potřebami žáka. Konkrétní druh 
podpůrného opatření lze poskytovat pouze v jednom stupni. Členění konkrétních podpůrných 
opatření do stupňů, pravidla jejich použití a normovaná finanční náročnost podpůrných opatření 
druhého až pátého stupně jsou stanoveny v příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.  

c) Individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami - zpracovává škola, 
vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby žáka. Individuální vzdělávací plán  
se zpracovává na základě doporučení školského poradenského zařízení. Vypracovává jej třídní 
učitel ve spolupráci s výchovným poradcem, speciálním pedagogem a vyučujícími jednotlivých 
předmětů.  Individuální vzdělávací plán je závazným dokumentem pro zajištění speciálních 
vzdělávacích potřeb žáka, přičemž vychází ze školního vzdělávacího programu a je součástí 
dokumentace žáka.  Individuální vzdělávací plán obsahuje údaje o skladbě druhů a stupňů 
podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem, identifikační údaje žáka  
a údaje o pedagogických pracovnících podílejících se na vzdělávání žáka, případné úpravě 
očekávaných výstupů ze vzdělávání žáka. Individuální vzdělávací plán dále obsahuje jméno 
pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým škola spolupracuje při 
zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Poskytování vzdělávání podle individuálního 
vzdělávacího plánu lze pouze na základě písemného informovaného souhlasu zletilého žáka 
nebo zákonného zástupce žáka. 
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d) Asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání žáka 
či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rozsahu podpůrného opatření nebo podle § 18 
odst. 1 zákona č. 82/2015 Sb. 

 
4. Postup školy v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření: 
a) Postup při poskytování podpůrných opatření prvního stupně školou 

Podpůrná opatření prvního stupně představují minimální úpravu metod, organizace a 
hodnocení vzdělávání a jsou poskytována žákovi, u kterého se projevuje potřeba úprav ve 
vzdělávání. Poskytování podpůrných opatření prvního stupně škola průběžně vyhodnocuje. 
Nejpozději  
po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření škola vyhodnotí, zda podpůrná 
opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučí škola zletilému žákovi 
nebo zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Do 
doby zahájení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně na základě 
doporučení školského poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření prvního 
stupně. 
 
Škola může zpracovat plán pedagogické podpory, který zahrnuje zejména popis obtíží  
a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů 
podpory a způsobu vyhodnocování naplňování plánu, zejména v situaci, kdy pro poskytování 
podpůrných opatření prvního stupně nepostačuje samotné zohlednění individuálních 
vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání.   S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, 
zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející  
se na provádění tohoto plánu. Plán obsahuje podpis osob, které s ním byly seznámeny. 
 

b) Postup před přiznáním podpůrných opatření druhého až pátého stupně školou 

Ředitel školy určí ve škole pedagogického pracovníka, který bude odpovídat za spolupráci  
se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření žákovi se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Poradenskou pomoc školského poradenského zařízení 
může využít žák nebo jeho zákonný zástupce také na základě svého uvážení nebo na základě 
rozhodnutí orgánu veřejné moci podle jiného právního předpisu. 
 

c) Postup při poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně - podpůrná opatření 
škola poskytuje bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení  
a udělení písemného informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. 
Škola ve spolupráci se školským poradenským zařízením, žákem a zákonným zástupcem 
nezletilého žáka průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrného opatření. Shledá-li škola,  
že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování vzdělávacích možností  
a potřeb žáka, bezodkladně doporučí zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci nezletilého 
žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Obdobně škola postupuje  
i v případě, shledá-li, že poskytovaná podpůrná opatření již nejsou potřebná 

5. Vzdělávání žáků z odlišného sociálního a kulturního prostředí – cílem je umožnit těmto žákům 
plné rozvinutí jejich individuálního vzdělávacího potenciálu tak, aby mohli úspěšně pracovat dle 
vzdělávacího programu školy s využitím podpůrných opatření dle jejich speciálních vzdělávacích 
potřeb. Zvláštní pozornost je věnována předcházení jakémukoliv diskriminačnímu jednání z 
důvodu etnicity, národnostní příslušnosti, náboženského vyznání, sociálního či ekonomického 
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statusu apod. v souladu se zákonem č. 82/2015 Sb. a vyhláškou  
č.  27/2016 Sb.  

 
6. Vzdělávání nadaných žáků – za nadaného žáka se považuje především žák, který při adekvátní 

podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových 
schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.  Za 
mimořádně nadaného žáka se považuje především žák, jehož rozložení schopností dosahuje 
mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností  
nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých 
nebo sociálních dovednostech.  Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb 
žáka provádí školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou, která žáka vzdělává.  
Pro nadané žáky může ředitel školy vytvářet skupiny, ve kterých se vzdělávají žáci stejných nebo 
různých ročníků školy v některých předmětech.  Nadaným žákům lze rozšířit obsah vzdělávání 
nad rámec stanovený příslušným vzdělávacím programem nebo umožnit účast  
na výuce ve vyšším ročníku.  Nadaní žáci se mohou se souhlasem ředitelů příslušných škol 
současně vzdělávat formou stáží v jiné škole stejného nebo jiného druhu. Vzdělávání mimořádně 
nadaného žáka se může uskutečňovat podle individuálního vzdělávacího plánu, který vychází ze 
školního vzdělávacího programu příslušné školy, závěrů psychologického  
a speciálně pedagogického vyšetření a vyjádření zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.  
Individuální vzdělávací plán je závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb 
nadaného nebo mimořádně nadaného žáka a je součástí dokumentace žáka.  Ředitel školy může 
přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku  
na základě zkoušek vykonaných před komisí, kterou jmenuje ředitel školy.   

 
7. Vzdělávání cizinců – občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup  

ke vzdělávání a školským službám podle zákona č. 82/2015 Sb. za stejných podmínek,  
nebo osoby, které nejsou uvedeny v odstavci 1 § 20 tohoto zákona, mají za stejných podmínek 
jako občané Evropské unie přístup dle § 20 zákona č. 82/2015 Sb.: 

a) k základnímu vzdělávání, včetně vzdělávání při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy, 
pokud pobývají na území České republiky, 

b) ke školnímu stravování a k zájmovému vzdělávání poskytovanému ve školském zařízení  
pro zájmové vzdělávání v pravidelné denní docházce, pokud jsou žáky základní školy, 
odpovídajícího ročníku střední školy nebo odpovídajícího ročníku konzervatoře, 

c) ke střednímu vzdělávání a vyššímu odbornému vzdělávání, včetně vzdělávání při výkonu ústavní 
výchovy a ochranné výchovy, pokud pobývají oprávněně na území České republiky, 
předškolnímu vzdělávání, základnímu uměleckému vzdělávání, jazykovému vzdělávání  
a ke školským službám podle tohoto zákona, pokud mají právo pobytu na území  
České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat 
na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové 
ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany.  
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Článek V 
Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 

      
1. Žáci jsou povinni: 

a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat a pravidelně a soustavně 
se připravovat na vyučování,  

b) zúčastnit se distanční výuky v rozsahu platné legislativy, 
c) dodržovat zásady hygieny dle patřičných nařízení v souvislosti s aktuální epidemiologickou 

situací, 
d) do školy chodit řádně upraveni, čistě a vhodně oblečeni v souladu s požadavky na pracovníka 

příslušného oboru, 
e) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví, 

bezpečnosti, s nimiž byli prokazatelně seznámeni, 
f) plnit pokyny zaměstnanců školy a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy  

a školním nebo vnitřním řádem, 
g) po dobu vzdělávání reprezentovat školu na veřejnosti i v době mimo vyučování. 

 
2. Zletilí žáci jsou dále povinni 

a) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, 
speciálních vzdělávacích potřeb nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv 
na průběh vzdělávání, 

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

c) oznamovat škole písemně údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost 
žáka, a změny v těchto údajích, a to zejména: státní občanství a místo trvalého pobytu, údaje  
o předchozím vzdělání, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, 
které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen včetně 
údaje o druhu postižení nebo zdravotně znevýhodněn, popř. zda je žák sociálně znevýhodněn 
pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem poskytnut, 
adresu pro doručování písemností, telefonické spojení. 

 
3. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni: 

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy,  
b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících  

se vzdělávání žáka,  
c) informovat písemně školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka  

nebo jiných závažných skutečnostech a speciálních vzdělávacích potřebách, které by mohly mít 
vliv na průběh vzdělávání,  

d) dokládat písemně důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami 
stanovenými obecně závaznými předpisy a tímto školním řádem,  

e) oznamovat písemně škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost 
žáka a změny v těchto údajích, zejména ad) odst. 2, písm. c).  

f) zákonný zástupce žáka je povinen dle § 858 Občanského zákoníku zajistit jeho výchovu  
a vzdělání. 
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Článek VI 

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků 
 

1. Práva pedagogických pracovníků: 
a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu 

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

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

vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně-pedagogické a pedagogicko-psychologické 
činnosti, 

d) volit a být voleni do školské rady, 
e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti. 
 
2. Povinnosti pedagogických pracovníků: 
a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, 
b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta, 
c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování 

ve školách a školských zařízeních, 
d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí 

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

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

f) poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka 
informace spojené s výchovou a vzděláváním. 
 

 

Článek VII 
Průběh a způsoby ukončování středního vzdělávání 

 
1. Uchazeč se stává žákem střední školy prvním dnem školního roku, popřípadě dnem uvedeným 

v rozhodnutí o přijetí. 
 

2. V průběhu středního vzdělávání se žákovi umožňuje přestup do jiné střední školy, změna oboru 
vzdělání, přerušení vzdělávání, opakování ročníku a uznání předchozího vzdělání podle  
§ 70, a to na základě písemné žádosti. Součástí žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka  
je souhlas žáka. 

 
3. Ředitel školy může žákovi povolit změnu oboru vzdělání. V rámci rozhodování o změně oboru 

vzdělání může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín  
a kritéria jejího hodnocení. 

 
4. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku, přerušit vzdělávání,  

a to na dobu nejvýše dvou let. Po dobu přerušení vzdělávání žák není žákem této školy. Ředitel 
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školy na žádost ukončí přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení, nebrání-li tomu 
závažné důvody. 

 
5. Ředitel školy je povinen přerušit vzdělávání žákyni z důvodu těhotenství a mateřství, jestliže 

praktické vyučování probíhá na pracovištích nebo na pracích zakázaných těhotným ženám  
a matkám do konce devátého měsíce po porodu, nebo jestliže vyučování podle lékařského 
posudku ohrožuje těhotenství žákyně podle § 66 školského zákona. 

 
6. Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo 

zčásti z vyučování některého předmětu; žáka se zdravotním postižením může také uvolnit z 
provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých 
předmětech hodnocen. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné 
zaměření absolventa. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování  
na písemné doporučení registrujícího lékaře nebo odborného lékaře. Žák není z předmětu,  
z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen. 

 
7. Vzdělávání v oborech vedoucích k dosažení středního vzdělání s výučním listem se ukončuje 

závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení 
o závěrečné zkoušce a výuční list. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni,  
v němž úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku. Nevykonal-li žák závěrečnou zkoušku v řádném 
termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. Jestliže 
se žák ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla uznána nebo byl  
ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně. 

 
8. Vzdělávání v oborech vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou  

se ukončuje maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou 
je vysvědčení o maturitní zkoušce. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy 
úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v 
řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně 
ukončit. 
 

9. Ředitel školy a školského zařízení, rozhoduje o právech a povinnostech dle správního řádu  
v těchto případech:  

a) zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí žádosti  
o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3,  

b) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole podle  
§ 93 a následujících a v konzervatoři podle § 88,  

c) zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání a opakování ročníku 
podle § 66 a 97,  

d) podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle  
§ 31 odst. 2 a 4, 

e) zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100,  
f) povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka podle § 41. 

 
10. Podávání opravných prostředků dle správního řádu je možné provést prostřednictvím  

České pošty, a. s. nebo osobně na studijním oddělení školy. 
 



 13 

 
Článek VIII 

Prevence záškoláctví a způsob omlouvání nepřítomnosti 
 
1. Potřebuje-li žák na základě písemného požadavku rodičů z vážných důvodů uvolnění na celý den 

nebo jeho část, dovolí se: 
a) třídního učitele v teoretickém vyučování, 
b) učitele OV v praktickém vyučování, 
c) o uvolnění delším než jeden den rozhoduje ředitel školy.  

 
V případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka (zletilý žák) požádá o uvolnění z rodinných  
nebo jiných závažných důvodů, musí tak učinit písemně předem a konkrétně tyto důvody 
specifikovat. Na základě včasné písemné omluvy zákonného zástupce nezletilého žáka (písemné 
omluvy zletilého žáka) bude absence omluvena třídním učitelem nebo učitelem odborného výcviku.  
O vícedenní uvolnění z vyučování musí být požádáno písemně nejpozději týden předem. 

 
2. V případě reprezentace školy (sportovní, kulturní, společenské) uvolňuje žáky ředitel školy  

na základě žádosti vedoucího akce. 
 
3. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného závažného důvodu, oznámí to jeho zákonný 

zástupce nebo zletilý žák telefonicky, poštou, e-mailem nebo písemně nejpozději  
do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti třídnímu učiteli nebo učiteli odborného 
výcviku s uvedením důvodu nepřítomnosti. Omluva musí obsahovat jméno omlouvajícího, důvod 
absence, podpis zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, datum zaslání omluvy 
příp. razítko a podpis lékaře. Podpis zákonného zástupce je nutný i v případě lékařského potvrzení. 
V den opětovného nástupu do školy je žák povinen předložit třídnímu učiteli a učiteli OV písemnou 
omluvenku ve studijním průkaze, žákovské knížce nebo omluvném listě.  V případě déletrvající 
absence informuje zákonný zástupce nebo zletilý žák písemně nejméně dvakrát měsíčně o dalším 
trvání a důvodu absence. Za omluvenou absenci se považuje návštěva lékaře, nemoc a závažné 
osobní nebo rodinné důvody. V případě, že se neomluví nejpozději do 14 kalendářních dnů, bude  
se jednat o neomluvenou absenci, kterou již nebude možno později omluvit. Doba pro písemné 
doložení důvodu absence se neprodlužuje o případnou další absenci. Individuálně řeší absenci třídní 
učitel, eventuálně učitel odborného výcviku se svým nadřízeným. Ve výuce s praktickým výstupem 
(praxe) nelze téma výuky prominout, vyučující po dohodě s žákem stanoví termín k doplnění výuky 
tak, aby byla dodržena náplň dle osnov. 

 
4. V případě, že je žáku v průběhu vyučování nevolno, má bolesti hlavy, případně se u něj objeví 

křečovité stavy nebo bolesti břicha, nesmí bez oznámení opustit školu, ale informuje o této 
skutečnosti vyučujícího, který ve spolupráci s třídním učitelem nebo učitelem odborného výcviku dle 
závažnosti odvede žáka k lékaři. Škola pak neprodleně o této skutečnosti informuje zákonné 
zástupce žáka. U zletilých žáků ty osoby, které žák určí. Rodiče, nebo jimi pověřené osoby,  
se mohou dostavit do školy, zdravotnického zařízení a převzít si postiženého.  

 
5. Onemocní-li žák infekční chorobou, nebo dostal-li se do styku s infekční chorobou, oznámí  

to jeho zákonný zástupce neprodleně řediteli školy. Takový žák se může zúčastnit vyučování  
jen po rozhodnutí příslušného ošetřujícího lékaře. 
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6. Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů a jeho neúčast  
při vyučování není omluvena, vyzve třídní učitel (výchovný poradce, zástupce, ředitel školy) písemně 
žáka, a je-li nezletilý, zákonného zástupce žáka, aby neprodleně doložil důvod žákovy nepřítomnosti; 
zároveň upozorní žáka, že jinak bude posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Jestliže do deseti dnů 
od doručení výzvy žák do školy nenastoupí nebo nedoloží dostatečný důvod nepřítomnosti, 
posuzuje se jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem 
školy.  

 
7. V případě žáků cizinců se uplatňuje § 50 odst. 4 školského zákona v platném znění: „Pokud  

se cizinec, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, neúčastní vyučování nepřetržitě  
po dobu nejméně 60 vyučovacích dnů a nedoloží důvody své nepřítomnosti v souladu  
s podmínkami stanovenými školním řádem, přestává být dnem následujícím po uplynutí této doby 
žákem školy.“ 

 
8. Učitel může žáka přezkoušet z probraného učiva, přesáhne-li absence žáka 20 % vyučovacích hodin 

daného předmětu, nebo navrhne komisionální přezkoušení. 
 
9. Nepřítomnost nezletilého žáka střední školy ve škole omlouvá v souladu s platnými právními 

předpisy zákonný zástupce žáka (popř. vychovatel domova mládeže, pokud jde o nezletilého žáka 
střední školy ubytovaného v domově mládeže); zletilý žák omlouvá svou nepřítomnost sám  
(popř. rodiče). 

 
10. Střední škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka 

z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, resp. praktickým lékařem pro děti a dorost, a to pouze 
jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka (popř. vychovatelem 
domova mládeže, pokud jde o nezletilého žáka střední školy ubytovaného v domově mládeže)  
nebo omluvenky vystavené zletilým žákem, a to pouze v případě, že nepřítomnost žáka ve škole 
přesáhne tři dny školního vyučování.  

 
11. Ve zcela výjimečných, individuálně stanovených případech (především v případě časté 

nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) může škola požadovat jako součást 
omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost, o nemoci žáka  
i v případě nepřítomnosti, která nedosahuje délky tří dnů.   

 
12. O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného poradce  

a zástupce ředitele. Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným 
zástupcem žáka nebo zletilým žákem třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce 
nebo zletilý žák prokazatelně pozván. Z pohovoru bude zhotoven zápis, jehož součástí budou 
podpisy všech zúčastněných. 
Během doby, kdy škola řeší neomluvenou nepřítomnost, může ředitel školy v zájmu zjištění pravé 
příčiny záškoláctví žáka a jejího odstranění požádat o spolupráci odborníky z oblasti pedagogicko-
psychologického poradenství, popř. orgány sociálně-právní ochrany dětí. 
Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolává ředitel školy na návrh třídního učitele školní 
výchovnou komisi. Třídní učitel řeší neomluvenou absenci neprodleně. Školní výchovné komise se 
dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti účastní: ředitel školy, zástupce ředitele, zákonný 
zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, dle individuálního posouzení zástupce orgánu sociálně-
právní ochrany dětí, popř. další odborníci a pedagogičtí pracovníci. 
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Pozvání zákonných zástupců na jednání školní výchovné komise se provádí prokazatelně. V případě 
opakované neomluvené nepřítomnosti žáka, může dle zvážení ředitel zaslat oznámení o 
eventuálním záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany 
dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu.  

 
13. Neomluvená absence v rozsahu do 5 hod za pololetí, nebo v rozsahu do 8 hodin pouze v jednom 

vyučovacím dni bude hodnocena důtkou třídního učitele nebo ředitele školy.  
Za 6 až 16 neomluvených hodin (2 dny) bude žák ohodnocen 2. stupněm z chování, větší počet 
neomluvených hodin je důvodem k hodnocení 3. stupněm z chování. Při neomluvené absenci vyšší 
než 30 hodin může být žák podmíněně vyloučen ze školy. Neodůvodněné pozdní příchody do výuky 
jsou posuzovány jako neomluvená absence – opakované pozdní příchody budou řešeny individuálně 
třídním učitelem a budou za ně dle závažnosti udělena výchovná opatření. Za pozdní příchod je 
považován příchod do výuky do 15 minut včetně od jejího zahájení. Pozdější příchod je posuzován 
již jako celá neomluvená hodina.  

 
14. V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, pokud již byli zákonní zástupci 

pravomocným rozhodnutím správního orgánu postiženi pro přestupek podle ustanovení zákona, je 
možno postoupit věc Policii ČR, kde bude případ řešen jako trestní oznámení pro podezření spáchání 
trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže. Kopie hlášení o zanedbání školní docházky bude 
zaslána pověřenému obecnímu úřadu.      

 
15. Jestliže žák hodlá zanechat vzdělávání, sdělí to písemně řediteli školy, včetně písemné žádosti  

o přerušení vzdělávání eventuálně o zanechání vzdělávání. Je-li žák nezletilý, je součástí sdělení 
souhlasné vyjádření zákonného zástupce žáka.  Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po 
dni, kdy bylo řediteli doručeno sdělení o zanechání vzdělávání. 

 
16. Dobu a způsob uvolnění žáka ze školního vyučování stanoví Školní řád. 

 
17. Školní docházku (omluvenou a neomluvenou nepřítomnost) žáků své třídy eviduje třídní učitel. 

 
18. Na prevenci záškoláctví se podílí všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, 

třídní učitel, učitel OV, výchovný poradce, zástupce ředitele ve spolupráci s ostatními zaměstnanci 
školy.  

 
Článek IX 

Žákům je zakázáno 
 
1. Kouřit ve školních prostorách (i elektronickou cigaretu) - zákon č. 379/2005 Sb. v době vyučování, 

o přestávkách a všech činnostech školou organizovaných apod. 
 

2. Opouštět budovu školy bez vědomí učitele.  
 
3. Všem žákům je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky nebo přicházet  

do vyučování pod vlivem těchto látek (podle § 89 odst. 10 zákona 140/1961 Sb., trestní zákon – 
návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné a psychotropní látky (OPL) a ostatní látky působící 
nepříznivě na psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální 
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chování). Současně je zakázáno s těmito látkami ve škole manipulovat (přinášet, nabízet, 
zprostředkovávat, prodávat, opatřovat a přechovávat). 

 
Požívání OPL osobami mladšími 18 let je v ČR považováno za nebezpečné chování, a proto bude 
okamžitě hlášeno zákonnému zástupci žáka a orgánu sociálně-právní ochrany dětí a mládeže. 
 
Distribuce dle § 187 trestního zákona a šíření OPL dle § 188 trestního zákona je v ČR zakázaná. 
Takové jednání je trestným činem nebo proviněním a bude ihned hlášeno Policii ČR. 
 
Neuposlechnutí výše uvedeného zákazu je považováno za závažný přestupek proti Školnímu řádu 
s tím, že žák může být dle závažnosti vyloučen ze vzdělávání nebo podmíněně vyloučen.     

 
4. Projevovat jakýmkoliv způsobem rasovou či jinou nesnášenlivost vůči spolužákům, zaměstnancům 

školy nebo jiným společenským skupinám. 
 
5. Nosit do školy bez závažného důvodu větší peněžní částky nebo předměty, které by byly nebezpečné 

pro život a zdraví (zbraně, výbušniny, chemikálie apod.), věci, které přímo nesouvisí s vyučováním, 
omamné látky, alkohol apod. 

 

6. Manipulovat a zasahovat do zařízení vybavení školy (TV, PC, ochranné kryty el. a dalších příslušenství 
pro výuku a technický provoz školy). 

 
7. Během vyučování ponechávat zapnuté mobilní telefony, a dále je žákům zakázáno během vyučování 

a při pobytu ve škole natáčet své spolužáky a pracovníky školy mobilním telefonem nebo jiným 
způsobem.  

 
8. Opouštět svévolně areál (budovu) školy nebo pracoviště praktického vyučování během vyučování 

(vč. přestávek), pokud se nejedná o nutný přesun mezi pracovišti nebo polední přestávku mezi 
dopoledním a odpoledním vyučováním.  
 

9. Šikanování či navádění k šikaně fyzické i psychické vůči ostatním žákům školy může být potrestáno 
podle níže uvedených výchovných opatření, a to od okamžitého převedení agresora  
do jiné třídy či skupiny až po vyloučení ze školy. 

 
10. Při opakovaných případech šikany škola podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dětí mládeže  

a Policii ČR k zahájení řízení o vydání předběžného opatření či nařízení ústavní výchovy s následným 
umístěním v diagnostickém ústavu pro mládež. 

 
Článek X 

Výchovná opatření 
 
Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je 
podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, vyloučení žáka  
nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky 
pro žáka nebo studenta. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel 
školy nebo školského zařízení nebo třídní učitel. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem 
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druhy dalších kázeňských opatření a podmínky pro udělování a ukládání těchto dalších kázeňských 
opatření a pochval nebo jiných ocenění. 
 
Ředitel školy nebo školského zařízení může v případě závažného zaviněného porušení povinností 
stanovených školským zákonem v platném znění 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 školským zákonem v platném znění ředitel 
rozhodne vždy o vyloučení 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 
školským zákonem v platném znění nebo školním řádem nebo vnitřním řádem, může ředitel školy  
nebo školského zařízení rozhodnout o jeho vyloučení. Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit  
ze školy 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 nebo studentům se považují za zvláště závažné  
a vždy se považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem v platné 
znění. 
 
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 nebo student provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako 
trestný čin podle zvláštního právního předpisu. O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou 
radu. Žák nebo student přestává být žákem nebo studentem školy nebo školského zařízení dnem 
následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den 
pozdější. 
 
Dopustí-li se žák nebo student jednání podle odstavce 3 § 31 školského zákona v platném znění, 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. 
 
O každém výchovném opatření je veden záznam v pedagogické dokumentaci, včetně data, důvodu 
udělení (porušení konkrétních ustanovení tohoto školního řádu) a podpisu třídního učitele. Zákonní 
zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci jsou o výchovném opatření informováni neprodleně 
prokazatelným způsobem. 
 

1. Za vzorné chování a plnění povinností, nebo za statečný čin, může být žák vyznamenán ústní  
nebo písemnou pochvalou. Pochvalu uděluje: 

a) třídní učitel – pochvalný list a zápisem do systému, 
b) ředitel školy – pochvalný list. 

 
2. Za porušení povinností dle Školního řádu v ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, 

s.r.o. Zlín, (dále jen „škola“) může být žáku uloženo: 
a) napomenutí třídního učitele,  
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b) důtka třídního učitele,  
c) důtka ředitele školy, 
d) snížená známka z chování  
e) podmíněné vyloučení ze vzdělávání dle doporučení pedagogické rady a rozhodnutí ředitele 

školy, 
f) vyloučení ze vzdělávání dle rozhodnutí ředitele školy. 

 
3. Za závažné porušení povinností Školního řádu školy se považuje: 
a) jakékoliv zvláště hrubé slovní útoky žáka včetně vulgárního vyjadřování vůči spolužákům  

i všem zaměstnancům školy, 
b) úmyslné fyzické útoky žáka vůči spolužákům i všem pracovníkům školy, úmyslné ublížení  

na zdraví, 
c) projevy šikany a kyberšikany, 
d) prokázaná krádež ve škole nebo na pracovišti praktického vyučování, 
e) úmyslné poškození školního majetku 
f) útoky na národnost, etnickou nebo náboženskou příslušnost, čest a dobrou pověst, 
g) nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek. 
h) vysoká neomluvená absence,   
i) svévolná nevhodná manipulace s třídní knihou včetně poškození či její zcizení. 

 
Článek XI 

Organizace výchovně-vzdělávacího procesu – teoretické vyučování 
 
1. Organizace vyučování se řídí zákonem 561/2004 Sb. v jeho novelizaci č. 82/2015 Sb. (Školský zákon) 

a vyhláškou MŠMT ČR 13/2005 Sb., a dalšími navazujícími předpisy. Časové rozvržení hodin: 
- 1. hodina 7:30 – 8:15, 
- 2. hodina 8:20 – 9:05, 
- 3. hodina 9:15 – 10:00, 
- 4. hodina 10:20 – 11:05,  
- 5. hodina 11:15 – 12:00, 
- 6. hodina 12:10 – 12:55, 
- 7. hodina 13:25 – 14:10, 
- 8. hodina 14:20 – 15:05, 
- 9. hodina 15:15 – 16:00. 

 
V době před vyučováním, a v době přestávek je nad žáky vykonáván dohled pedagogickým  
nebo jiným zletilým zaměstnancem školy, který byl k dohledu řádně poučen. Žák se dostaví  
na výuku max. 15 min. před zahájením vyučování.  

 
2. Učitel je povinen osobně zaznamenat v třídní knize číslo hodiny, zkratku předmětu, počet 

odučených hodin, probrané učivo, podpis vyučujícího, příjmení nepřítomných žáků včetně označení 
absence ve vyučovací hodině, případně poznámky. Vyučující v dalších hodinách vždy provádí 
kontrolu přítomnosti žáků. 

 
3. Ve vyučovací hodině dohlíží učitel na dodržování předpisů pro bezpečnost práce, požární prevenci 

a ochranu životního prostředí, na šetrné zacházení s majetkem školy, udržování čistoty a hygieny  
ve třídě, odborné učebně nebo laboratoři. 
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4. Po skončení poslední vyučovací hodiny dohlíží učitel, který měl ve třídě poslední hodinu, na řádný 
odchod žáků ze třídy a překontroluje čistotu a stav třídy. 

 

5. Učitelé vyučující v odborných učebnách, laboratořích a učitelé tělesné výchovy otevírají tyto 
prostory tak, aby vyučování mohlo včas začít. Učitelé vstupují do odborných učeben jako první  
a opouštějí je jako poslední, neponechávají žáky v učebně bez dohledu. 

 

6. Žáci během vyučování jsou povinni: 
a) zdravit povstáním při vstupu a odchodu učitele, případně i dalších dospělých osob,  
b) pohybovat se v budovách jen přezutí, a to v obuvi určené k přezouvání (nikoliv tenisky, botasky 

a jiná uzavřená obuv pro venkovní prostředí), 
c) při odchodu do jiné učebny uklidit své pracovní místo, 
d) vykonávat ve třídě a ve škole činnosti nařízené učitelem, 
e) dodržovat zasedací pořádek stanovený třídním učitelem, 
f) mít učebnice, sešity a pomůcky určené vyučujícím, 
g) mít vypnutý a uschovaný mobilní telefon, 
h) notebook či další přístroje používat jen se souhlasem vyučujícího. 

 
 

Článek XII 
Povinnosti pověřených žáků ve třídě 

 
1. Pověřené žáky určuje a řídí třídní učitel. 
 
2. Pověření žáci dohlíží na pořádek ve třídě a všech prostorách školy, které třída používá. 
 
3. Před vyučováním a během přestávek zajistí vždy pomůcky pro následující hodiny podle požadavků 

příslušného vyučujícího. 
 
4. Na počátku vyučovací hodiny nahlásí chybějící žáky. 
 
5. Nedostaví-li se vyučující do vyučovací hodiny do 10 min. po zvonění, nahlásí jeho nepřítomnost 

sekretariátu školy. 
 

Článek XIII 
Exkurze, školní výlety, lyžařský výcvik, výchovná akce 

 
1. Exkurze stanovené základními pedagogickými dokumenty jsou součástí výchovy a vzdělávání žáků. 

Zajišťuje a vede je pedagogický pracovník na základě plánu exkurzí a výletů předem schválených 
zástupcem ředitele a ředitelem školy dle jednotlivých témat. Před uskutečněním každé akce je 
nutno nejméně 14 dnů předem vypracovat žádost o povolení mimoškolní akce na daném formuláři 
a předložit ji ke schválení řediteli školy. Na každých 25 žáků musí být zajištěn nejméně jeden 
pedagogický pracovník. 

 
2. Školní výlety žáků se organizují jedenkrát ročně a trvají nejvýše dva vyučovací dny. Při školních 

výletech je určen k dohledu zaměstnanec školy pověřený ředitelem školy. Žáci se při školních 
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výletech řídí pokyny pedagogického dohledu, pro žáky, kteří na školní výlet nejedou, musí být 
zajištěno náhradní vyučování. 

 
3. Při všech výchovných akcích organizovaných školou nebo domovem mládeže vykonává pověřený 

zaměstnanec školy dohled nad skupinou zpravidla max. 25 žáků. Zaměstnanci školy pověření 
dohledem odpovídají za bezpečnost žáků a jsou povinni dbát platných předpisů. Je nutno provést 
prokazatelným způsobem proškolení o bezpečnosti před každou akcí. 

 
Článek XIV 

Organizace chodu pracoviště  
 

1. Školní budova se v pracovní dny otevírá v 6:45 hodin a uzamyká podle konkrétního denního rozvrhu 
a provozních podmínek gastronomického úseku. Zdržovat se v prostorách školy mimo uvedené 
hodiny je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem ředitele školy  
a odpovědných zástupců ředitele školy. 

 
2. Cizí osoba se zapíše do knihy návštěv na recepci školy a dostane označení „Návštěva“. Toto označení 

musí být viditelně nošeno. V knize návštěv vyplní příjmení a jméno (zastupující organizaci), 
navštívenou osobu, příchod, odchod, podpis dotyčné osoby, důvod návštěvy a číslo návštěvní karty. 
Následný pohyb cizí osoby po budově školy je možný pouze v doprovodu pracovníka školy. Na 
zákonného zástupce nezletilého žáka se pohlíží jako na návštěvu školy. 

 
3. Vyučování probíhá dle rozvrhu pro jednotlivé třídy a v případě změn dle upraveného rozvrhu, který 

je zveřejňován na určených místech nejpozději do 12:25 hodin předcházejícího dne. O změnách 
rozvrhu rozhoduje zástupce ředitele. 

 

4. Během vyučování pečují o třídu pověření žáci. Povinnosti pověřených žáků jsou součástí Školního 
řádu (článek XII). 

 

5. Úřední záležitosti, finanční vyrovnání a různá potvrzení vyřizují žáci na studijním oddělení  
a sekretariátě školy osobně nebo prostřednictvím svého třídního učitele.  Úřední hodiny pro žáky  
na studijním oddělení jsou pondělí, středa 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00 hodin. Ve čtvrtek 9:00 – 
11:00 hodin.       

 
Článek XV 

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 
 

1. Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky prokazatelně seznámí: 
a) se školním řádem, 
b) třídní učitel dbá na seznámení se školním řádem také u nově příchozích žáků během školního 

roku, 
c) se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu  

ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích, 
d) s hygienickými opatřeními v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací, upozorní žáky  

na nutnost dodržovat zásady hygieny dle patřičných nařízení a v případě potřeby poučení 
provede opakovaně, 

e) se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisí s vyučováním, 
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f) s postupem při úrazech,   
g) s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru, s evakuačním plánem a požárním 

řádem. 
 

2. Poučení na počátku první vyučovací hodiny přichází v úvahu pouze u některých předmětů, zejména 
praktického vyučování, fyziky, chemie, tělesné výchovy, dále v prostoru odborného výcviku jako je 
park. Vyučující provede záznam o proškolení do třídní knihy, příp. do deníku OV. 

 
3. Vyučující prokazatelně seznámí žáky s pravidly bezpečného chování a upozorní je na možné 

ohrožení života, zdraví či majetku. V případě ohrožení zdraví žáků a zaměstnanců školy je povinnost 
dodržovat protiepidemická opatření dle nařízení MŠMT a KHS. 

 
4. Musí být provedeno poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu (jde o takové 

činnosti, jakými jsou vycházky, výlety, lyžařské výcviky, exkurze, branná cvičení, brigády, plavecké 
výcviky a další aktivity školy). Seznámení se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a 
poučení o správném vybavení žáků provede třídní učitel nebo ten, kdo bude nad žáky vykonávat 
dohled. 

 
5. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování, jsou žáci povinni hlásit neprodleně 

vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo kterémukoliv zaměstnanci školy. Je nutno zabezpečit ošetření 
každého úrazu, popřípadě lékařské ošetření a bezodkladně informovat zákonného zástupce 
nezletilého žáka anebo rodiče zletilého žáka. 

 

6. Kniha úrazů je uložena ve sborovně, laboratořích a na pracovištích praktického vyučování. V knize 
úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole  
nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola  
o úrazu dozví. Prostředky první pomoci (zdravotnický materiál – lékárnička) a kontakty jsou uloženy 
v sekretariátu školy na příslušném pracovišti. 

 
7. Záznam o školním úrazu vyhotovuje zaměstnanec školy, který provádí zápis do knihy úrazů,  

ve spolupráci se zástupcem ředitele, jde-li o: 
a) úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole,  
b) smrtelný úraz.  

 
8. O každém úrazu je informován ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti zástupce ředitele školy. 
 
9. O úrazu žáka podá zaměstnanec školy bez zbytečného odkladu informaci zákonnému zástupci žáka. 

 
10. Bezpečnost v odborných učebnách, laboratořích, dílnách, při tělesné výchově a sportovních 

kurzech, je řešena provozními řády na jednotlivých pracovištích. 
 

11. Je zakázáno používat jakékoli vlastní spotřebiče. 
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Článek XVI 
Ochrana před sociálně patologickými jevy 

 
1. Všichni zaměstnanci školy, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky 

a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, diskriminace, nepřátelství nebo 
násilí, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. 

 
2. Školní metodik prevence zajišťuje zpracování minimálního preventivního programu, spolupráci 

s rodiči v oblasti prevence, informuje je o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní 
metodik prevence spolupracuje na základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně 
právní ochranu dětí a mládeže. 

 
3. Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy. 

Nerespektování tohoto zákona bude posuzováno jako hrubé porušení Školního řádu. Ředitel školy 
využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení 
trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený 
pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo prokázáno porušení tohoto zákazu, 
o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci. 

 
4. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod.,  

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. Šikana 
se rovněž může realizovat prostřednictvím elektronické komunikace, jedná  
se o tzv. kyberšikanu, což je jedna z forem psychické šikany. Jedná se o zneužití ICT (informačních a 
komunikačních technologií), zejména pak mobilních telefonů a internetu k takovým činnostem, 
které mají někoho záměrně ohrozit a ublížit mu. Jedná se o úmyslné chování, kdy je oběť napadána 
útočníkem nebo útočníky. Povaha a provedení útoku pak určuje její závažnost. Podle okolností 
ředitel školy uváží možnost postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních 
informovat jejich zákonné zástupce. 

 
5. V případě, že se žák chová při vyučování způsobem, který znemožňuje nebo narušuje vzdělávání 

ostatních žáků, škola může přistoupit k opatření, které takovémuto chování zamezí. Musí však být 
takovému žákovi i nadále umožněn přístup ke vzdělávání a bude nad ním zajištěn dohled podle  
§ 29 školského zákona, popř. „Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany dětí, 
žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže  
a tělovýchovy“, čj. 37 014/2005-25. Učitel tedy může nevhodně se chovajícího žáka vyloučit  
z vyučovací hodiny do doby, než se žák ukázní s tím, že bude pod dohledem a bude se dále vzdělávat 
(např. pod vedením jiného pedagoga nebo na základě zadané samostatné práce pod dohledem 
jiného zaměstnance školy, který bude zletilý a bude se školou v pracovně-právním vztahu). 

 
6. Pokud žák svým chováním a jednáním ohrožuje své zdraví i zdraví a bezpečnost ostatních žáků nebo 

jiných osob, je škola povinna zajistit takovému žákovi neodkladnou lékařskou péči  
(a uvědomit o tom zákonného zástupce žáka), a to na základě § 29 odst. 2 školského zákona, který 
stanoví, že školy a školská zařízení mimo jiné zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků  
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a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. 
Dle konkrétních okolností je třeba přivolat i orgán Policie ČR apod.  

 
7. Zaměstnanci školy dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu  

a preventivní výchova byla vyučována v souladu se Školním vzdělávacím programem. 
 
8. Zaměstnanci školy jsou povinni, s ohledem na náplň práce zaměstnance, vykonávat kvalitní dohled 

nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna žáků,  
a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet. 

 
Článek XVII 

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 
 
1. Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé 

svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí žák, který 
poškození způsobil podle obecné úpravy občanského zákoníku či podle zvláštní úpravy  
§ 391 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění. Tímto způsobem je řešena  
i odpovědnost školy za škodu, která žákům vznikne v průběhu vyučování nebo v přímé souvislosti 
s ním. 

 
2. Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.  
3. Požaduje-li škola náhradu škody po žákovi, musí poškození věci vždy prošetřit třídní učitel a zvážit i 

pedagogickou stránku. Náhradu škody stanovuje finanční referent školy. 
 
4. Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa, nepíše po lavicích, odpadky řádně 

odkládá do odpadkového koše. 
 

5. Pokud dojde k odcizení věcí z vlastnictví žáka nebo jemu svěřenému majetku, musí tuto skutečnost 
žák neprodleně oznámit třídnímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku. 
 

6. Jakékoliv odcizení věci se posuzuje jako vážné porušení školního řádu. 
7.  
 

Článek XVIII 
Praktické vyučování 

 
1. Praktické vyučování je spolu s odbornými předměty základem odborné přípravy žáků na povolání. 

Vyučovací den praktického vyučování se uskutečňuje v učebních skupinách pod vedením učitelů. 
Praktické vyučování je realizováno dle zákona 561/2004 Sb., § 65 a vyhlášky č. 13/2005 Sb.,  
§ 12, 13, 14, 15, 17 (v jeho novelizaci č. 82/2015 Sb.) 

 
2. Organizace OV 

a) Vyučovací jednotkou je vyučovací den, jehož délka je stanovena pedagogickými dokumenty 
schválenými MŠMT ČR.  

b) Žáci jsou povinni nastoupit na OV podle týdenních plánů nebo podle pokynů UOV v souladu 
s organizační specifikou jednotlivých oborů. 

c) Odborný výcvik začíná nástupem žáků a jejich převzetím UOV. Nepřijde-li UOV k nástupu, 
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oznámí to žák konající službu vedoucímu UOV. 
d) V průběhu vyučovacího dne se zařazují v souladu se zákonem 561/2004 Sb. v jeho novelizaci  

č. 82/2015 Sb.), vyhl. 13/2005 Sb., § 12-17, přestávky, a to zpravidla po dvou hodinách OV 
patnáctiminutová, nejpozději však po 4,5 hodinách nepřetržité práce třicetiminutová. Žáci, 
jejichž odborný výcvik se koná v provozech jiných organizací, mají přestávky shodné 
s přestávkami platnými pro pracovníky těchto organizací. Přestávek se využije k odpočinku nebo 
k nápravnému tělocviku a nezapočítávají se do celkového trvání vyučovacího dne. 

e) Pro vykonávání OV obdrží žáci osobní ochranné pracovní prostředky, o které pečují a udržují  
je v pořádku a čistotě. 

f) Odlišná organizace školního roku 
- přesun 10 dnů odborného výcviku individuálně do hlavních prázdnin       
- přesun odborného výcviku 1 den z pětidenního vyučovacího týdne (pondělí–pátek)  

na sobotu. 
 
3. Žákům není dovoleno 

a) Opustit bez vědomí učitele (instruktora) stanovené pracoviště. 
b) Nosit na OV cenné předměty, střelné a jiné zbraně, chemikálie, výbušniny a jiné látky ohrožující 

zdraví, alkohol, drogy. 
c) Provádět práce, které jim učitel neuložil. 
d) Zasahovat do instalace jakéhokoliv druhu (elektrické, plynové, vodovodní aj.). 
e) Používat jiné než učitelem (instruktorem) určené elektrické spotřebiče, stroje a nástroje, řídit 

školní dopravní prostředky. 
f) Nošení mobilních telefonů na pracovišti, resp. jejich používání v době směny. 
 

 
Článek XIX 

Povinnosti žáků při praktickém vyučování 
 

1. Žáci jsou povinni dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví, hygienické a požární ochrany 
a používat předepsané osobní ochranné prostředky. 

 
2. Dodržovat ustanovení vnitřních pracovních řádů pracovišť praktického vyučování a důsledně  

se řídit pokyny učitelů a instruktorů. 
 
3. Udržovat pořádek v přidělené šatně, zabezpečit své osobní věci proti krádeži. Cenné předměty  

a peníze dát do úschovy sekretariátu školy. 
 
4. Upozornit v průběhu praktického vyučování učitele na všechny závady, které na pracovišti vzniknou. 
 
5. Uvědomit učitele (instruktora) o jakémkoliv úrazu. 
 
6. Slušně se chovat k pracovníkům jiných podniků při odborném výcviku v těchto organizacích. 

Praktické vyučování je vykonáváno i na smluvně zajištěných pracovištích, smlouvy jsou založeny 
v sekretariátě školy. 
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Článek XX 
Další pokyny 

 
1. Se všemi záležitostmi se žáci obracejí na příslušného zaměstnance školy, dále na třídního učitele. 

popř. na ředitele školy nebo jeho zástupce. 
 
2. Návštěvy žáků cizími osobami jsou povoleny jen o přestávkách po předchozím ohlášení v kanceláři 

školy a musí být evidovány. 
 

Článek XXI 
Závěrečná ustanovení 

 
Tento Školní řád v Orbis, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o., je závazný pro všechny 
žáky a zaměstnance školy. 
Školní řád byl projednán se zástupci v technickém vedení a se všemi pracovníky na úsekových poradách 
a nabývá platnosti dnem 01. 09. 2021. Ruší se jím školní řád z 01. 09. 2020. Školní řád byl odsouhlasen 
ve školské radě. 
Žáci budou se školním řádem seznámeni na třídnických hodinách na začátku školního roku.  
Pro zákonné zástupce žáků je školní řád k dispozici v sekretariátě, studijním oddělení, na veřejnosti 
dostupných místech – na jednotlivých odloučených pracovištích školy, na nástěnce elektronické 
žákovské knížky žáka. 
 
 
Ve Zlíně 01. 09. 2020                                                                          Mgr. Roman Cibulka, MBA, Ph.D. 
                                               ředitel školy 
 
Příloha 

 Č.1 Pracovní řád pro žáky v Orbis, Mateřská škola, Základní škola Střední škola, s.r.o. a na smluvně zřízeném 
pracovišti 
Č.2 Ochrana osobních údajů (GDPR) 
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HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 

 
Článek I 

Úvod 
 
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Účelem hodnocení  
a klasifikace je přispívat k odpovědnému vztahu žáka k výchově a vzdělávání v souladu se školskými 
předpisy. 
Hodnocení platí pro žáky, kteří dosáhnou střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní 
zkouškou včetně žáků nástavbového studia. 
 
 

Článek II 
Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 
1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné a hodnocení výsledků 

vzdělávání na vysvědčení vyjádřené klasifikací. 
 

2. Hodnocení výsledků vzdělávání se uskutečňuje podle pravidel hodnocení. 
 

3. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků: 
a) sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, 
b) sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků, 
c) chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se 

žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení, 
d) při sebehodnocení se žák snaží popsat, co se mu daří, co mu ještě nejde, jak se bude dále 

zdokonalovat, 
e) při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 

 
 
 
 

Článek III 
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení vyjádřené klasifikací 

 

1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených Školním 
vzdělávacím programem se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 
a) 1 – výborný, 
b) 2 – chvalitebný, 
c) 3 – dobrý, 
d) 4 – dostatečný, 
e) 5 – nedostatečný. 
f) uvolněn(a) – pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn, 
g) uznáno – pokud je prokázáno a uznáno dosažené předchozí vzdělání, 
h) nehodnocen(a) – není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu. 
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2. Stupeň hodnocení prospěchu určuje učitel, který vyučuje příslušnému vyučovacímu předmětu.  
Ve vyučovacím předmětu, v němž vyučuje více učitelů, určí stupeň prospěchu žáka za klasifikační 
období po vzájemné dohodě všichni vyučující daného předmětu. Při určování stupně prospěchu  
v jednotlivých vyučovacích předmětech na konci klasifikačního období se stupeň prospěchu 
neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. 

 
3. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 hodin  

před jednáním pedagogické rady o hodnocení výsledků vzdělávání, zapíší učitelé příslušných 
vyučovacích předmětů hodnocení výsledků vzdělávání žáka do třídního výkazu nebo katalogového 
listu nebo databáze programu pro evidenci prospěchu žáků. 

 
4. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

a) prospěl(a) s vyznamenáním, 
b) prospěl(a), 
c) neprospěl(a). 
d) nehodnocen. 

 
5. Žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň  

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

 
6. Žák prospěl, není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm  

5 - nedostatečný. 
 
7. Žák neprospěl, je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm  

5 – nedostatečný nebo není-li žák hodnocen z některého předmětu na konci druhého pololetí. 
 

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

 
 

Článek IV 
Hodnocení chování žáků 

 

1. Chování žáka denní formy vzdělávání se hodnotí stupni hodnocení: 
a) 1 – velmi dobré – Žák uvědoměle dodržuje a aktivně prosazuje ustanovení Školního řádu, zásady 

a pravidla společenského soužití a morálky. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá 
k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování a pro výchovu mimo 
vyučování. Nedopouští se závažných přestupků proti ustanovením Školního řádu. 

 
b) 2 – uspokojivé – Žák se dopustí závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně 

závažných přestupků proti ustanovením Školního řádu. Jeho chování není vždy v souladu  
se zásadami morálky a pravidly společenského soužití. Je však přístupný výchovnému působení  
a snaží se své chyby napravit. 

 
c) 3 – neuspokojivé – Žák se dopustí závažného přestupku proti ustanovením Školního řádu.  

Jeho chování ve škole je v rozporu se zásadami morálky a pravidly společenského soužití. Dopustí 
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se takových závažných provinění, kterými je vážně ohrožena výchova ostatních žáků. 
Výchovnému působení není přístupný a své chyby se ani nesnaží napravit.  

 
2. Hodnocení chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují,  

a schvaluje ředitel střední školy po projednání v pedagogické radě. 
 

3. Chování se hodnotí podle toho, jak žák dodržuje pravidla chování a Školní řád.  
 
4. Celkové hodnocení chování v jednom klasifikačním období nemá vliv na celkové hodnocení chování 

v dalším klasifikačním období. 
 
5. Uložení 2. a 3. stupně z chování se zdůvodní v třídním výkazu nebo katalogovém listu  

nebo v databázi programu pro evidenci prospěchu žáků.  
 
6. O klasifikaci 3. stupněm z chování hlasují na návrh třídního učitele vyučující třídy, do níž žák přísluší. 

Rozhoduje ředitel školy. 
 
7. Kritéria stupňů chování – chování neovlivňuje hodnocení výsledků ve vyučovacích předmětech. 
 
 

Článek V 
Zásady průběžného hodnocení žáků 

 
1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech se hodnotí těmito stupni: 

a) 1 – výborný, 
b) 2 – chvalitebný, 
c) 3 – dobrý, 
d) 4 – dostatečný, 
e) 5 – nedostatečný. 

 
2. Zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu se projednávají v pedagogické radě případy zaostávání žáků  

v učení a nedostatky v jejich chování. 
 
3. Zákonný zástupce žáka je průběžně informován o prospěchu a chování žáka vhodným způsobem, 

zejména: 
a) prostřednictvím záznamů v žákovských knížkách, 
b) třídním učitelem a učiteli jednotlivých vyučovacích předmětů na třídních schůzkách rodičů, 
c) třídním učitelem nebo učitelem příslušného předmětu, jestliže o to zástupci žáka požádají, 
d) ředitelem v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování, a to bezprostředně  

a prokazatelným způsobem. 
 

4. Při přestupu žáka na jinou střední školu zašle ředitel střední školy všechny doklady a záznamy  
o něm řediteli střední školy, do které žák přestupuje; při přestupu během školního roku zašle ředitel 
střední školy též výpis – kopii z klasifikačních záznamů k datu přestupu, popřípadě i předběžný návrh 
hodnocení výsledků vzdělávání žáka. 
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Článek VI 
Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a cizinců 

 
Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích 
možností nebo k uplatnění svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí 
podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských 
službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka. 
 
Při hodnocení žáků se speciálně vzdělávacími potřebami vychází škola z těchto kritérií: 

a) způsob hodnocení a klasifikace vychází ze znalosti speciálních vzdělávacích potřeb, postižení, 
znevýhodnění či jiných potřeb a uplatňuje se ve všech předmětech, kde se toto postižení  
či znevýhodnění projevuje, 

b) při hodnocení zdůrazňují vyučující motivační složku hodnocení a hodnotí jevy, které žák zvládl. 
Je-li to možné, využívají různých způsobů hodnocení, například bodové hodnocení, uvedení 
počtu chyb apod., 

c) při klasifikaci se doporučuje používat vhodný způsob hodnocení, jeho formu projedná třídní 
učitel a výchovný poradce s jednotlivými vyučujícími, 

d) třídní učitel vhodným způsobem seznámí ostatní žáky ve třídě s podstatou individuálního 
přístupu a způsobem hodnocení a klasifikace postiženého nebo znevýhodněného žáka, 

e) žák, který je částečně uvolněn z tělesné výchovy nebo má úlevy doporučené lékařem,  
se v tělesné výchově klasifikuje s přihlédnutím k druhu a stupni postižení a k celkovému 
zdravotnímu stavu, 

f) při hodnocení – klasifikaci žáků-cizinců postupuje škola v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (v 
jeho novelizaci č. 82/2015 Sb.), § 20 a dle metodického pokynu MŠMT ČR v platném znění.  Dle 
metodického pokynu se při hodnocení cizinců v základní nebo střední škole z předmětu Český 
jazyk a literatura přihlédne k dosažené úrovni znalosti českého jazyka. Škola dále nemá 
povinnost žáka-cizince doučovat českému jazyku mimořádnou formou studia. Je možno využít 
vzdělávání i podle individuálního vzdělávacího plánu. 

 
 
 

Článek VI 
Individuální vzdělávací plán 

 
1. Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému 

žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho 
zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami  
nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. 
Ve středním nebo vyšším odborném vzdělávání může ředitel školy povolit podle individuálního 
vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů. 

 
2. V individuálním vzdělávacím plánu povoleném z jiných závažných důvodů je určena zvláštní 

organizace výuky a délka vzdělávání při zachování obsahu a rozsahu vzdělávání stanoveného 
Školním vzdělávacím programem. 
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3. Ředitel školy seznámí žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka s průběhem vzdělávání podle 
individuálního vzdělávacího plánu a s termíny zkoušek. Individuální vzdělávací plán se stává součástí 
osobní dokumentace žáka.  

 
4. Při změně podmínek, které vedly k vytvoření individuálního vzdělávacího plánu, se vzdělávání podle 

individuálního vzdělávacího plánu ruší.  
 
 

Článek VII 
Rozdělení vyučovacích předmětů 

 

Pro potřeby hodnocení výsledků vzdělávání se vyučovací předměty rozdělují do tří skupin: 
a) předměty s převahou teoretického zaměření, 
b) předměty s převahou praktických činností, 
c) předměty s převahou výchovného a umělecko-odborného zaměření. 

 
 

Článek VIII 
Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 

 
1. Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné, některé odborné 

předměty a matematika. 
 

2. Při průběžném hodnocení praktických činností, které jsou součástí vyučovacích předmětů 
uvedených v odstavci 1, postupuje učitel podle čl. 8, popřípadě podle čl. 9. 

 
3. Při hodnocení výsledků ve vyučovacích předmětech uvedených v odstavci 1 se v souladu  

s požadavky vzdělávacích programů hodnotí: 
a) ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, 

zákonitostí a vztahů a schopnost vyjádřit je, 
b) kvalita a rozsah získaných dovedností nutných k výkonu požadovaných intelektuálních  

a motorických činností, 
c) schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických 

úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí, 
d) schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech, 
e) kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, 
f) aktivní přístup k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 
g) přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, 
h) kvalita výsledků činností, 
i) osvojení účinných metod samostatného vzdělávání a sebehodnocení žáků. 

 
4. Výsledky vzdělávání se hodnotí podle této stupnice: 

a) Stupeň 1 (výborný) - Žák ovládá poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti požadované 
vzdělávacími programy uceleně, přesně a úplně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává 
požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené 
poznatky a dovednosti pro řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů 
a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho 
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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. 

 
b) Stupeň 2 (chvalitebný) - Žák ovládá poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti požadované 

vzdělávacími programy 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 má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti  
a výstižnosti. Kvalita výsledků činností je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev 
je estetický, bez větších nepřesností. Žák je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat 
vhodné texty. 

 
c) Stupeň 3 (dobrý) - Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, 

faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Požadované intelektuální a motorické 
činnosti nevykonává vždy přesně. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele 
korigovat. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických úkolů s chybami. 
Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení 
je vcelku správné, není vždy tvořivé. Ústní a písemný projev není vždy správný, přesný  
a výstižný, grafický projev je méně estetický. Častější nedostatky se projevují v kvalitě výsledků 
jeho činnosti. Je schopen se samostatně vzdělávat podle návodu učitele. 

 
d) Stupeň 4 (dostatečný) - Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení 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 projevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, 
myšlení je zpravidla málo tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má zpravidla vážné nedostatky ve 
správnosti, přesnosti a výstižnosti. Výsledky jeho činnosti nejsou kvalitní, grafický projev  
je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit.  
Při samostatném vzdělávání má velké těžkosti. 

 
e) Stupeň 5 (nedostatečný) - 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 vážné 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  
ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev jsou  
na nízké úrovni. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede 
se samostatně vzdělávat. 
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Článek IX 
Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření 

 
1. Převahu praktické činnosti mají zejména předměty praktického vyučování – Odborný výcvik  

a Praxe. 
 

2. Při průběžném hodnocení teoretických poznatků, které jsou součástí vyučovacích předmětů 
uvedených v odstavci 1, postupuje učitel odborného výcviku a učitel praxe podle čl. 7,  
popř. čl. 9. 

 
3. Při hodnocení ve vyučovacích předmětech uvedených v odstavci 1 v souladu s požadavky 

vzdělávacích programů se hodnotí: 
a) vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, 
b) osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, 
c) využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 
d) aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, 
e) kvalita výsledků činnosti, 
f) organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, 
g) dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí, 
h) hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,  
i) obsluha a údržba výrobních nebo laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí  

a měřidel, 
j) osvojení účinných metod samostatného vzdělávání a sebehodnocení žáků. 

 
4. Výsledky vzdělávání se hodnotí podle této stupnice: 

a) Stupeň 1 (výborný) - Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu  
a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získaných teoretických 
poznatků v 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 závažných nedostatků. Účelně si organizuje vlastní 
práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá surovin, materiálu, energie. 
Vzorně obsluhuje a udržuje výrobní nebo laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí  
a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky. 

 
b) Stupeň 2 (chvalitebný) - Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu  

a k pracovním činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získaných 
teoretických poznatků v 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 
dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví a stará se o životní prostředí. Při hospodárném 
využívání surovin, materiálu a energie se dopouští malých chyb. Výrobní nebo laboratorní 
zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. 
Překážky v práci překonává s občasnou pomocí. 

 
c) Stupeň 3 (dobrý) - Žákův vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem je 

převážně kladný, s menšími výkyvy. Za pomoci učitele uplatňuje získané teoretické poznatky  
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v praktické činnosti. V praktických 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 a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty 
učitele je schopen hospodárně využívat surovin, materiálu a energie. K obsluze a údržbě 
výrobních a laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být častěji podněcován. 
Překážky v práci překonává s pomocí učitele. 

 
d) Stupeň 4 (dostatečný) - Žák pracuje bez zájmu a žádoucího vztahu k práci, k pracovnímu 

kolektivu a k praktickým činnostem. Získaných teoretických poznatků 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 a na dodržování předpisů  
o bezpečnosti a ochraně zdraví, a také o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti 
využívání surovin, materiálu a energie. V obsluze a údržbě výrobních nebo laboratorních zařízení 
a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel má závažné nedostatky. Překážky v práci překonává jen 
s pomocí učitele. 

 
e) Stupeň 5 (nedostatečný) - Žák neprojevuje zájem o práci, jeho vztah k ní, k pracovnímu kolektivu 

a praktickým činnostem není na potřebné úrovni. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané 
teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích 
má podstatné nedostatky. Pracovní postup nezvládá ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce 
jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují ani dolní hranice předepsaných ukazatelů. 
Práci na pracovišti si nedovede zorganizovat, nedbá na pořádek  
na pracovišti. Neovládá předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví a nedbá na ochranu životního 
prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálu a energie. V obsluze a údržbě výrobních 
nebo laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí, nástrojů a měřidel má závažné 
nedostatky. 

 
Článek X 

Hodnocení ve vyučovacích předmětech výchovy 
 
1. Do této skupiny patří zejména: občanská nauka a tělesná výchova. 

 
2. Při průběžném hodnocení ve vyučovacích předmětech podle odstavce 1 se klasifikuje teoretická část 

podle čl. 7 a praktická část podle čl. 8. 
 
3. Při hodnocení ve vyučovacích předmětech podle odstavce 1 se v souladu s požadavky vzdělávacích 

programů hodnotí: 
a) stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 
b) osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, 
c) poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 
d) kvalita projevu, 
e) vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 
f) v tělesné výchově, s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka, všeobecná tělesná zdatnost, 

výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví. 
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4. Výsledky vzdělávání se hodnotí podle této stupnice: 

a) Stupeň 1 (výborný) - Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá 
svých osobních předpokladů a velmi úspěšně je podle požadavků školních vzdělávacích 
programů rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, 
originální, procítěný, v tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky 
aplikuje tvořivě v nových úkolech. Má výrazně aktivní zájem o tělesnou kulturu a projevuje 
aktivní vztah k ní. Úspěšně rozvíjí svou tělesnou zdatnost.  

 
b) 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 má jen menší nedostatky z hlediska požadavků vzdělávacích programů. Žák 
převážně tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má 
aktivní zájem o tělesnou kulturu. Rozvíjí v požadované míře svou tělesnou zdatnost. 

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

dostatečně svých schopností v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo 
působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti, dovednosti a návyky mají četnější mezery a 
při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o tělesnou kulturu. 
Nerozvíjí důsledněji svou tělesnou zdatnost. 

 
d) 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. Své minimální vědomosti  
a dovednosti aplikuje jen s velkou pomocí. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, 
nerozvíjí dostatečně svou tělesnou zdatnost.  

 
e) Stupeň 5 (nedostatečný) - Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností  

je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti 
nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o činnosti a nevyvíjí potřebné úsilí rozvíjet svou tělesnou 
zdatnost. 

 
Článek XI 

Výchovná opatření 
 
1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. 

2. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické  
či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění  
za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin  
nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 

3. TU 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. 

4. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi 
uložit: 
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a) napomenutí třídního učitele, 
b) důtku třídního učitele, 
c) důtku ředitele školy, 
d) sníženou známku z chování  
e) podmíněné vyloučení ze vzdělávání dle doporučení pedagogické rady a rozhodnutí ředitele 

školy, 
f) vyloučení ze vzdělávání dle rozhodnutí ředitele školy. 

 
5. Třídní učitel neprodleně oznámí uložení důtky řediteli školy. 

6. Ředitel školy a třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení 
napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci 
nezletilého žáka. 

7. V případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo tímto 
Školním řádem může ředitel školy rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka  
ze školy. 

8. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu 
jednoho roku.  

9. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených 
školským zákonem nebo tímto Školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.  

10. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují  
za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem a tímto Školním řádem. 

11. O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitel školy 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 je provinění klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního 
právního předpisu (zák. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů). O svém 
rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu.  

12. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí  
o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. 

 
Článek XII 

Získávání podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání 
 
1. Podklady pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáka získává zaměstnanec školy (dále  

jen učitel) zejména těmito metodami, formami a prostředky: 
a) soustavným diagnostickým pozorováním žáka,  
b) soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, 
c) různými druhy zkoušek (písemné, ústní, praktické, pohybové), didaktickými testy, 
d) konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-psychologických 

poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáků s trvalejšími psychickými a zdravotními 
potížemi a poruchami, 
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e) rozhovory se žákem, zástupcem žáka, popřípadě s kolektivem žáků dané třídy. 
 

2. Učitel je povinen vést evidenci o každém hodnocení výsledků vzdělávání žáka. 
 

3. Žák musí být z vyučovacího předmětu vyzkoušen alespoň dvakrát za každé klasifikační období.  
 
4. Učitel oznamuje žákovi výsledek každého hodnocení 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 a praktických činností oznámí 
žákovi nejpozději do 14 dnů. 

 
5. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok,  

aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. 
 
6. Termín písemné zkoušky, která má trvat déle než 25 minut, termín kontrolní písemné práce  

nebo praktické zkoušky konzultuje učitel s třídním učitelem, který koordinuje plán zkoušení. 
 
7. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.  
 
8. Třídní učitel zajišťuje, aby o hodnocení výsledků vzdělávání a chování nezletilého žáka byl průběžně 

informován jeho zákonný zástupce. 
 
 

Článek XIII 
Postup do vyššího ročníku 

 
1. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze 

všech povinných předmětů stanovených příslušným Školním vzdělávacím programem. 

2. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí pro závažné objektivní příčiny, zejména 
doložené zdravotními důvody, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín tak,  
aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno co nejdříve, pokud možno do 31. března, 
nejpozději však do 30. června. Není-li možno žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák  
se za první pololetí nehodnotí. Není-li žák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze 
v prvním pololetí ani v náhradním termínu, „neprospěl “.   

 
3. V případě, že žáka nelze hodnotit na konci druhého pololetí pro závažné objektivní příčiny, 

zejména doložené zdravotními důvody, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín 

tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce příslušného školního 

roku, ve zvláště odůvodněných a doložených případech do konce září následujícího školního 

roku. O uznání důvodů rozhoduje ředitel školy.  

4. Třídní učitel sdělí žákovi prokazatelně termín konání zkoušky v náhradním termínu z důvodu 

uzavření hodnocení za dané pololetí v náhradním termínu.  

5. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto 
termínu, neprospěl. 
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6. Nedostaví-li se žák ke zkoušce v náhradním termínu k uzavření hodnocení za druhé pololetí  

bez omluvy a do tří dnů omluvu písemně nepředloží nebo mu omluva není uznána, je žák  

z tohoto předmětu za 2. pololetí nehodnocen a v celkovém hodnocení neprospěl. 

7. Žák, který nepostoupil do vyššího ročníku, přestává být žákem školy posledním dnem 
příslušného školního roku nebo po tomto dni dnem následujícím po dni, kdy nevykonal 
opravnou zkoušku nebo neprospěl při hodnocení v náhradním termínu, pokud nebylo povoleno 
opakování ročníku (článek XVI školního řádu). 

 
 

Článek XIV 
Opravné zkoušky 

 
1. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, nebo žák, 

který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze dvou povinných předmětů vyučovaných pouze 
v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku.  

2. Opravnou zkoušku vykoná žák v termínu stanoveném ředitelem školy, nejpozději však do konce 
příslušného školního roku (srpna).  

3. Ze závažných důvodů může ředitel školy stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději  
do konce září následujícího školního roku. 

4. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. 

5. Opravné zkoušky jsou komisionální. 

6. Obsah komisionální zkoušky odpovídá obsahu učiva za pololetí, za které je zkouška prováděna. 
Komise může po žákovi požadovat předložení poznámek z vyučovacích hodin a písemných prací 
(např. protokolů, domácích úkolů, slohových prací apod.), které byly v běžné výuce v daném pololetí 
zadávány. Délka a forma zkoušky závisí na charakteru daného předmětu. 

 
 

Článek XV 
Komisionální zkoušky 

 
1. Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního 

nebo druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 
dozvěděl, nejpozději však do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy  
o komisionální přezkoušení. 

2. Je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, požádá zletilý žák nebo jeho zákonný zástupce 
krajský úřad. 

3. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu 
dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. 

4. Komisionální zkoušky koná žák v těchto případech: 
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a) koná-li rozdílové zkoušky, 
b) koná-li opravné zkoušky, 
c) požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho přezkoušení z důvodů 

pochybností o správnosti hodnocení, 
d) v případě uvolnění žáka od docházky do školy. 

5. Ředitel školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla 
hodnocení. Termín komisionálního přezkoušení nařídí ředitel bez zbytečného odkladu. 

6. V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení týká hodnocení chování nebo předmětů 
výchovného zaměření, posoudí ředitel školy dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání 
žáků. V případě porušení pravidel pro hodnocení změní, nebo potvrdí výsledek hodnocení 
(komisionální zkouška se nekoná). 
 

7. Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím 
pověřený učitel, zkoušející učitel vyučující žáka danému předmětu a přísedící, který má odbornou 
kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu. Pokud je ředitel školy zároveň vyučujícím, 
jmenuje předsedu komise krajský úřad. Členy komise jmenuje ředitel školy. Výsledek zkoušky vyhlásí 
předseda veřejně v den konání zkoušky. 

 
8. V případě komisionální zkoušky podle odstavce 4 písm. c) nebo odstavce 5 může být žák 

v příslušném pololetí z daného předmětu komisionálně zkoušen pouze jednou. 
 
9. Komisionální zkoušku podle odstavce 4 písm. b) a c) a podle odstavce 5 může žák konat v jednom 

dni nejvýše jednu. 
 

 
Článek XVI 

Opakování ročníku 
 
1. Pokud žák neprospěl, může na jeho žádost nebo na žádost zákonného zástupce žáka ředitel školy 

povolit opakování ročníku. K žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka se vyžaduje i vyjádření 
žáka.  

2. Žák, jemuž nebylo povoleno opakování ročníku, přestává být žákem školy dnem následujícím  
po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku. 

 
 

Článek XVII 
Maturitní zkouška a závěrečná zkouška 

 
Hodnocení výsledků závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek upravují zvláštní předpisy. 
 
 

Článek XVIII 
Vedení dokumentace o hodnocení žáků 

 
1. K vedení dokumentace o hodnocení žáků se používá třídní výkaz, katalogový list nebo databáze 

programu pro evidenci prospěchu žáků.  
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2. V třídním výkazu, katalogovém listu nebo databázi žáků se zaznamenává vyučovací předmět,  

z něhož byla povolena opravná zkouška nebo zkouška v náhradním termínu, její datum a její 
hodnocení. Vysvědčení se vydá až po vykonání této zkoušky, a to s datem jejího konání; na konci 
klasifikačního období se žáku vydá jen výpis z třídního výkazu nebo katalogového listu  
s příslušnou doložkou oznamující termín opravné zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu. 
Jestliže se žák bez řádné omluvy ve stanoveném termínu k opravné zkoušce nedostaví, zaznamená 
se, že se ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, čímž jeho prospěch ve vyučovacím předmětu 
zůstává nedostatečný a celkové hodnocení "neprospěl". Žák, který se bez řádné omluvy nedostaví 
ke zkoušce v náhradním termínu, neprospěl. 

3. Třídní učitel zaznamenává rovněž do třídního výkazu, katalogového listu, databáze žáků výchovná 
opatření s datem jejich projednání s ředitelem školy nebo v pedagogické radě. 

4. U žáků, kteří se vzdělávají podle individuálních vzdělávacích programů, se v třídním výkazu, 
katalogovém listu nebo databázi žáků a na vysvědčení uvede doložka: "Žák se vzdělával podle 
individuálního plánu vzdělávání". 

 
5. Uvolnění od účasti na vyučování na celý školní rok nebo na pololetí se vyznačí na vysvědčení  

v příslušném řádku pro klasifikaci vyučovacího předmětu poznámkou „uvolněn“ a v třídním výkazu 
nebo katalogovém listu žáka se poznamená „Uvolněn opatřením ředitele školy ze dne ..... č.j. .....“. 
Uvolnění na kratší část školního roku (nebo jen od určitých činností) se poznamenává jen v třídním 
výkazu nebo katalogovém listu žáka.  

 
6. Rozhodnutí ředitele školy o povolení přerušení vzdělávání se poznamenává do třídního výkazu, 

katalogového listu nebo databáze žáků slovy „Přerušení vzdělávání na dobu od .....do ..... povoleno 
rozhodnutím ředitele školy ze dne ..... č.j.….. Rozhodnutí nabylo právní moci dnem .....“. Ředitel školy 
může přerušit vzdělávání na dobu nejvýše dvou let. 

 
7. Třídní výkaz nebo katalog se uzavře dnem, kdy bylo ukončeno hodnocení všech žáků, tímto 

záznamem: „Třídní výkaz (katalog) uzavřen pod pořadovým číslem ..... dne .....“ a opatří podpisem 
třídního učitele. 

 
8. Doložky na vysvědčení opatří ředitel školy otiskem razítka školy, svým podpisem a datem. 
 
 

Článek XIX 
Vysvědčení 

 
Každé pololetí po projednání hodnocení v pedagogické radě vyplní třídní učitel vysvědčení  
na předepsaném tiskopise. Škola je žákovi vydá na konci prvního pololetí na určenou dobu a natrvalo 
na konci druhého pololetí. Za první pololetí lze žákovi vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení. 
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Článek XX 
Závěr 

 
Ukládání dokumentace upravují zvláštní předpisy. 
 

Článek XXI 
Další ustanovení 

 
Tato pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se vztahují i na průběh a způsob hodnocení 
vzdělávání v nástavbovém studiu, ve zkráceném studiu pro získání středního vzdělání s výučním listem, 
individuálního vzdělávacího plánu. 
 
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou nedílnou součástí školního řádu.  
 

Článek XXII 
Závěrečná ustanovení 

 
Tento Školní řád v Academic School, Střední škola, s.r.o. Zlín je závazný pro všechny žáky, zákonné 
zástupce žáků a zaměstnance školy. 
 
Školní řád byl projednán se zástupci v poradě vedení a se všemi pracovníky na úsekových poradách  
a nabývá platnosti dnem 01. 09. 2020. 
 
Školní řád byl odsouhlasen ve Školské radě. 
 
Žáci budou se školním řádem seznámeni na třídnických hodinách na začátku školního roku.  
Pro zákonné zástupce žáků je školní řád k dispozici v sekretariátě, studijním oddělení, na veřejnosti 
dostupných místech – na jednotlivých odloučených pracovištích. Tento Školní řád ruší Školní řád roku 
2019/2020. 
 
 
 
 
Ve Zlíně 01. 09. 2020                                                                          Mgr. Roman Cibulka, MBA, Ph.D. 
                                               ředitel školy 
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Příloha č. 1 
 

PRACOVNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY V ORBIS, MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ 
ŠKOLA, S.R.O. A NA SMLUVNĚ ZŘÍZENÉM PRACOVIŠTI 
 

 
V souladu se „Školským zákonem“ č. 561/2004 (v jeho novelizaci č. 82/2015 Sb.),  
§ 65, 71 a vyhlášky 13/2005 Sb. § 12, 13, 14, 15 je tímto vydán pracovní řád.  Tento pracovní řád je 
závazný pro všechny žáky školy. 
 
1. Žák je povinen svědomitě se připravovat a učit, pečlivě a ochotně plnit pokyny učitele praktického 

vyučování (dále jen PV) nebo instruktora. V rozsahu stanoveném učebními dokumenty si osvojovat 
vědomosti a dovednosti svého oboru. 

 
2. Žák se musí podrobit časovému režimu PV, který určí UOV (instruktor) ve smyslu výše uvedeného 

zákona. PV začíná nástupem a prezentací (nebo nahlášením příchodu UOV, instruktoru) a končí 
ukončením PV učitelem odborného výcviku a instruktory PV. Doba PV je u I. ročníku 6 hodin,  
u 2. a 3. ročníku 7 hodin 5 dnů v týdnu. Dopolední vyučování denní formy začíná nejdříve v 7:00 
hodin (v odůvodněných případech z hlediska provozu povoluji od 6:00 hodin u 2. – 4. ročníků  
a ukončení odpolední výuky ve 20:00 hodin pro I. a 2. ročník, u 3. a 4. ročníků ve 22:00 hodin).  

 
3. Žák je povinen se včas a pravidelně zúčastňovat výuky v PV. Absence žáka bude řešena ve smyslu 

Školního řádu v Orbis, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o. 
 
4. Žák nepřítomnost v PV musí zdůvodnit omluvou podepsanou zákonným zástupcem nebo v případě 

nemoci lékařem. Neučiní-li toto žák do 48 hodin, je absence neomluvena. 
 
5. Žák je povinen se seznamovat s předpisy o „bezpečnosti a ochraně zdraví“, s hygienickými předpisy 

a s předpisy o požární ochraně, a tyto musí důsledně dodržovat. Zejména musí chránit zdraví své a 
ostatních spolužáků a pracovníků. 

 
6. Žák je povinen v odborném výcviku se zdržovat jen na místech určených učitelem odborného 

výcviku (instruktorem), který vede jeho výchovu. Zakazuje se žákům veškerá manipulace  
na elektroinstalacích a elektrických zařízeních, opravy strojů a zařízení za chodu. 

 
7. Žák je povinen důsledně udržovat pořádek na svém pracovišti. 
 
8. Žák nesmí na pracoviště odborného výcviku přinášet nebezpečné a zdraví ohrožující věci, zejména 

alkohol, cigarety, otravné a omamné látky, zbraně. 
 
9. Žák nesmí na smluvně zajištěném pracovišti a v blízkém okolí kouřit, pít alkohol nebo požívat 

omamné látky. Na požádání se podrobí dechové zkoušce na požití alkoholu. 
 
10. Žák je povinen přicházet na odborný výcvik připraven. Musí mít předepsaný a čistý pracovní oděv, 

ochranné pomůcky a nářadí.  
 
11. Žák je povinen podrobit se předepsaným lékařským prohlídkám. 
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12. Žák musí šetřit s energií, materiálem, pracovními pomůckami a nářadím. 

Svévolné ničení zařízení a majetku na smluvně zajištěném pracovišti, které zapříčiní žák nedbalostí 
nebo úmyslně mu bude předepsáno v plné hodnotě k úhradě.  

 
13. Žák musí pečovat o svůj zevnějšek, chovat se slušně a vyjadřovat se bez hrubostí, dbát o dobré 

jméno a pověst školy. 
 
14. Seznámení žáků s tímto pracovním řádem provedou učitelé PV. Kontrolou dodržování tohoto řádu 

jsou odpovědní učitelé PV a vedoucí učitelé PV. 
 

 
15. Je zakázáno nošení mobilních telefonů na pracovišti, resp. jejich používání v době směny. 
 
Porušení uvedených zásad bude projednáno jmenovitě na poradách učitelů PV a následně  
na pedagogických radách. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

 
Příloha č. 2 
 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) 
 
Pedagogický pracovník je povinen ve smyslu evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákona  
o zpracování osobních údajů v podmínkách školství zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje 
a osobní údaje zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu žáků, výsledky poradenské 
pomoci a školského poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a 
osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které 
na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat. 
 
Platnost od 25. 5. 2018 
 


