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Část 1 

Zásady vzdělávání na Obchodní akademii 

1. Rovný přístup každého ke vzdělání. 

2. Zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce. 

3. Vzájemné úcta, respekt, názorová snášenlivost, solidarita a důstojnost všech účastníků 
vzdělávání. 

4. Bezplatné střední vzdělávání. 

 

Část 2 

Cíle výchovy a vzdělávání 

1. Všestranný rozvoj osobnosti. 

2. Získání kvalitního všeobecného a odborného vzdělání. 

3. Pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, zásad lidských práv 
a svobod. 

4. Poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic. 

5. Získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně. 

 

Část 3 

Práva žáka Obchodní akademie 

I. V oblasti výchovy a vzdělání má žák právo: 

1. na kvalitní vzdělání, 

2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, v případě zletilých žáků mají 
toto právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní 
vyživovací povinnost (dle školského zákona § 21, odst. 3), 

3. obracet se s námitkami a stížnostmi na obsah a formy vzdělávání a výchovy, a to ústně 
k třídnímu učiteli, výchovnému poradci, studentské radě, vedení školy nebo písemně 
s využitím schránky důvěry, 

4. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho 
vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho 
věku a stupni vývoje, 

5. na objektivní hodnocení svých znalostí, schopností a dovedností a na zdůvodnění 
klasifikace, 

6. na přezkoušení z předmětů, pokud se domnívá, že jeho hodnocení neodpovídá 
skutečným znalostem a dovednostem nebo není objektivní, 

7. volit a být volen do školské rady, je-li zletilý, 
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8. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat 
v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je 
povinen se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných orgánů zabývat, 

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

10. v případě, že se žák cítí jakýmkoliv způsobem poškozován ze strany spolužáků, 
pedagogických a ostatních pracovníků školy a je-li tato skutečnost prokazatelná, má 
nárok na vyšetření záležitosti a následná opatření vedoucí k nápravě situace, 

11. využívat materiální vybavení školy pro své další vzdělávání, 

12. využívat žákovskou knihovnu a přilehlou studovnu, 

13. navštěvovat doučování a konzultace u pedagogických pracovníků, 

14. žák ze sociálně slabší rodiny má právo na bezplatné zapůjčení učebnic z fondu 
učebnic. 

II. V oblasti mimoškolní činnosti má žák právo: 

1. zúčastnit se práce ve všech zájmových útvarech dle vlastního výběru, pokud to 
dovoluje kapacita, 

2. zúčastňovat se mimoškolních činností a akcí pořádaných OA a používat přidělené 
prostory s vybavením, 

3. zúčastnit se všech kulturních, vzdělávacích a společenských akcí pořádaných školou, 
pokud jsou určeny pro žáky jeho třídy, 

4. odmítnout účast na akcích pořádaných školou z osobních důvodů (zdravotní, finanční, 
rodinné, náboženské aj.). V tomto případě zůstává žák ve škole a po dobu trvání akce 
je zařazen do jiné třídy. 

III. Ostatní práva: 

1. právo na ochranu osobních údajů, 

2. na místo v učebně a odborné učebně, 

3. žák má přístup do školy od 6:45 h do 16:00 h. 

 

Část 4 

Povinnosti žáka Obchodní akademie 

I. Základní povinnosti žáka: 

1. Dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž 
byl seznámen. 

2. Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy 
a školním řádem. 

3. Chovat se vždy tak, jak to odpovídá morálnímu profilu žáka střední školy a přičiňovat 
se vždy a všude o dobrou pověst své třídy a školy. 

4. Pilně se učit a osvojovat si znalosti a dovednosti stanovené učebními dokumenty. 
Ochotně a svědomitě pracovat a plnit pracovní úkoly uložené vyučujícími, získávat 
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vědomosti a návyky, sebevzdělávat se a co nejlépe se připravovat na své budoucí 
povolání. 

5. Prokazovat patřičnou úctu pedagogickým a ostatním pracovníkům školy, při prvním 
setkání pozdravit. 

6. Chovat se slušně přátelsky a ohleduplně ke spolužákům a mladším žákům, být jim 
dobrým příkladem v chování, v kultuře vyjadřování a být si vědom následků 
z narušování občanského soužití. 

7. Na začátku školního roku oznámit třídnímu učiteli adresu bydliště, popřípadě i adresu 
svého přechodného bydliště nebo adresu pro doručování písemností a rovněž adresu 
svých zákonných zástupců, každou změnu těchto údajů neprodleně oznámit. 

8. Řádně docházet do školy, pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin nejméně 
15 min před zahájením výuky a řádně se vzdělávat. Dodržovat vyučovací jednotku, při 
začátku vyučování být na svém místě v učebně připraven k vyučování, během 
vyučovací doby neopouštět místo bez souhlasu vyučujícího. 

9. Přinášet do vyučování učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů 
vyučujícího. 

10. Nosit si pomůcky na hodiny TEV podle rozvrhu, pro uložení využívat vlastní šatní 
skříňku. 

11. Během vyučování mít vypnutý mobilní telefon, aby nebyl narušován průběh 
vyučovací hodiny. V průběhu vyučovací hodiny uložit mobil do tašky. 

12. Do školy nosit pouze věci potřebné k výuce, cenné věci žák do školy nenosí. Hodinky, 
šperky, mobilní telefony, peníze, kreditní karty aj. mít neustále u sebe, odkládat je 
pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich 
úschovu. 

13. Ztráty věcí hlásit neprodleně svému třídnímu učiteli; dbát na dostatečné zajištění 
svých věcí – uzamykání šaten a skříněk ve třídách. 

14. Přicházet do vyučování slušně a přiměřeně oblečen. 

15. Při každém příchodu či odchodu se ve vyhrazených prostorách přezouvat; jako 
přezůvky není povolena sportovní obuv. 

16. Udržovat své místo v učebně v čistotě a pořádku a dbát na udržování pořádku ve 
všech prostorách školy, poškození svého pracovního místa hlásit třídnímu učiteli. 

17. Šetřit zařízení a ostatní majetek školy, chránit jej před poškozením, nahradit škodu 
způsobenou poškozením inventáře a zařízení školy. 

18. Zacházet šetrně nejen s věcmi svými, ale i s věcmi svých spolužáků. 

19. Na školních akcích, exkurzích, kurzech se řídit pokyny pedagogického pracovníka 
nebo jiné osoby pověřené vykonáváním dozoru; bez jeho souhlasu se nesmí vzdálit od 
ostatních žáků nebo z určeného místa. 

20. Oznámit ihned každý úraz, který utrpěl během vyučování, a to třídnímu učiteli nebo 
jeho zástupci nebo v kanceláři školy. Dojde-li k úrazu při hodině TEV, oznamuje ho 
vyučujícímu TEV. Bezprostředně po oznámení úrazu vyhledat ošetřujícího lékaře.  

II. Povinnosti žákovských služeb ve třídě: 

1. Ručí za pořádek ve všech prostorách školy, kterých třída využívá. 
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2. Během hodin a o přestávkách utírá tabuli, pečuje o čistotu třídy a přináší učební 
pomůcky podle pokynů vyučujících. 

3. Při přecházení do jiné učebny postará se o pořádek v učebně, kterou třída nebo 
skupina opouští. 

4. Nedostaví-li se učitel do třídy, ohlásí to do 10 minut zástupci ředitele. 

5. Hlásí každou hodinu nepřítomné žáky. 

6. Zodpovídá za to, že jsou během přestávek zavřená okna. Větrání se provádí po 
příchodu vyučujícího. 

III. Žákům je zakázáno: 

1. Zvlášť hrubé slovní vyjadřování a úmyslné fyzické útoky vůči pracovníkům školy. 

2. Kouření ve vnitřních i vnějších prostorách školy včetně přilehlého chodníku a celého 
parkoviště, na školní zahradě a také mimo školu při činnostech organizovaných 
školou. 

3. Používání mobilních telefonů a jiných komunikačních prostředků během vyučovacích 
hodin bez souhlasu vyučujícího, a to ani jako kalkulačku. 

4. Užívání návykových látek a manipulace s nimi v prostorách školy a i mimo školu při 
činnostech organizovaných školou. Požívání omamných a psychotropních látek (dále 
jen OPL) osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné 
chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní 
ochrany dětí. 

- V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit 
zákonnému zástupci žáka a orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Toto chování bude 
klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z něj vyvozena příslušná kázeňská 
opatření. 

- Distribuce dle §187 trestního zákona a šíření OPL dle § 188 trestního zákona je v ČR 
zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola je povinna 
v takovém případě takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným 
oznámením věci policejnímu orgánu. 

- V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní 
látku v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem, bude škola 
postupovat stejně jako v bodu předcházejícím. 

- V případě důvodného podezření na požití alkoholu nebo jiné návykové látky bude 
u žáka proveden orientační test. 

5. Pobývat ve škole a zúčastňovat se akcí pořádaných školou, pokud jsou pod vlivem 
psychotropních látek. 

6. Nosit do školy věci nebezpečné pro život, zdraví – zbraně, výbušniny, chemické látky, 
drogy aj. 

7. Pořizovat obrazové a zvukové záznamy spolužáků a pracovníků školy bez jejich 
souhlasu. 

8. Hrát o peníze nebo jiné cenné věci. 

9. Vyrušovat při vyučování, zabývat se činnostmi, které nesouvisí s vyučovaným 
předmětem. 
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10. Napovídat při zkoušení, opisovat při písemných zkouškách, používat nedovolené 
pomůcky. 

11. Během vyučování a přestávek opustit školní budovu bez vědomí třídního učitele nebo 
jeho zástupce, s výjimkou opuštění budovy během volné hodiny. 

12. Ponechávat pomůcky v prostorách školy včetně šaten; pro uložení pomůcek využívat 
skříněk ve třídě. 

13. Duševně nebo fyzicky terorizovat ostatní spolužáky a vyžadovat na nich pod 
pohrůžkou různé služby, předměty, peníze. 

14. Jakékoliv konflikty řešit fyzickým násilím. 

IV. Povinnosti zletilých žáků: 

Zletilý žák je povinen:  

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

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

3. Dokládat důvody nepřítomnosti ve vyučování s podmínkami stanovenými školním 
řádem. 

 

Část 5 

Práva a povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků 

1. Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo: 

a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte (dle školského 
zákona § 21, odst. 3), 

b) vyjadřovat se ke všem záležitostem, které se týkají činnosti školy, 

c) zúčastnit se projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání jejich dítěte, 

d) volit a být volen do školské rady, výboru SPOA. 

2. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:  

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy, na vyzvání ředitele školy nebo 
školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se 
vzdělávání žáka, 

b) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo 
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

c) oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo 
bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích, 

d) dokládat důvody nepřítomnosti ve vyučování s podmínkami stanovenými školním 
řádem. 
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Část 6 

Omlouvání absence 

1. V případě potřeby uvolnit žáka z vyučování z rodinných nebo jiných předem známých 
důvodů oznámí zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák tuto skutečnost 
písemně předem třídnímu učiteli. Při nedodržení tohoto postupu bude nepřítomnost 
žáka ve škole považována za neomluvenou.  

2. Zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák je povinen do 3 kalendářních dnů 
od počátku nepřítomnosti doložit důvody nepřítomnosti ve škole. 

3. Po ukončení absence je žák povinen ihned po nástupu do školy předložit třídnímu 
učiteli omluvenku uvedenou v omluvném listu. Pokud tak neučiní, považuje se 
absence za neomluvenou. 

4. Nepřítomnost nezletilého žáka ve škole z důvodu nemoci omlouvá jeho zákonný 
zástupce. V případě opakovaných absencí nebo při podezření na záškoláctví bude po 
žákovi požadováno lékařské potvrzení. 

5. Nepřítomnost ve škole z důvodu nemoci nebo lékařského vyšetření omlouvá zletilý 
žák lékařským potvrzením v omluvném listu nebo na propustce, kterou vydá žákovi 
třídní učitel. Každé pololetí zletilý žák může čerpat dva dny tzv. zdravotního volna, 
které nejsou vázány na vyjádření lékaře. 

6. Nepřítomnost ve škole z důvodu úředního jednání musí zletilý žák doložit potvrzením 
úřadu, pozvánkou k jednání nebo jiným platným dokladem. 

7. V případě, že absence ze zdravotních důvodů trvá 4 týdny, je povinností zletilého žáka 
nebo zákonného zástupce nezletilého žáka předložit lékařské potvrzení a opakovaně 
pak každých 14 dní až do ukončení léčení. 

8. Jestliže se žák nezúčastní vyučování po dobu nejméně 5 dnů a svou neúčast neomluví, 
vyzve ředitel písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby 
neprodleně doložil důvod nepřítomnosti ve škole a zároveň upozorní žáka, že pokud 
tak neučiní, je posuzován, jako by studia zanechal (dle školského zákona § 68, odst. 
2). Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod 
nepřítomnosti, je posuzován, jako by studia zanechal posledním dnem této lhůty; tímto 
dnem přestává být žákem školy.  

9. Onemocní-li žák nebo se dostane do styku s infekční chorobou, oznámí tuto 
skutečnost žák, u nezletilého jeho zákonný zástupce, neprodleně řediteli školy, takový 
žák se může zúčastnit vyučování jen po rozhodnutí příslušného ošetřujícího lékaře. 
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Část 7 

Provoz a vnitřní režim školy 

I. Základní pokyny 

1. Vyučovací hodiny probíhají podle rozvrhu, který je schvalován ředitelem školy. 

2. Začátky vyučovacích hodin: 

Číslo 
hodiny 

Začátek Konec 

0. 7:00 7:45 

1. 7:55 8:40 

2. 8:50 9:35 

3. 9:45 10:30 

4. 10:50 11:35 

5. 11:45 12:30 

6. 12:35 13:20 

7. 13:25 14:10 

8. 14:15 15:00 

9. 15:05 15:50 

 

3. Změny rozvrhu, suplování, výměny učeben jsou žákům k dispozici na vývěskách  
ve vestibulu školy a na intranetu. 

4. Žáci osvobození z výuky tělesné výchovy mají v době výuky tělesné výchovy ve 
třídě volnou hodinu v rozvrhu. 

5. Po ukončení poslední vyučovací hodiny uklidí žák své pracovní místo, zvedne židli, 
vyučující zkontroluje pořádek ve třídě, uzavření oken, vypnutá světla a další elektrické 
spotřebiče. 

II. Bezpečnostní systém školy 

1. Aktivaci zařízení provádí uklízečka v 21:30 h. Deaktivaci provádí školník v 6:00 h. 

2. V době nepřítomnosti uklízečky provádí obě operace školník, příp. ekonomka školy. 
Aktivaci systému v učebnách informatiky provádí školník v 16:00 h. Zaměstnanci 
opouštějí školu před aktivací systému. 

3. V době, kdy je systém aktivní, nemají žáci ani pracovníci do školy přístup. Při 
narušení systému hradí výjezd bezpečnostní agentury žák nebo pracovník školy v plné 
výši. 

4. Budovu školy (vnější dveře) odemyká školník v 6:00 h pro dojíždějící žáky, skleněné 
dveře do zahrady v 6:45 h, zahradní branku v 7:30 h. 
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5. Ke vstupu do šaten a školní budovy používají žáci vstupní magnetický čip. Ztrátu čipu 
hlásí žák neprodleně v kanceláři školy. Pokud žák zapomene vstupní čip, zazvoní, 
představí se celým jménem, uvede třídu. Teprve pak mu bude umožněn vstup do 
školy. Pokud si pracovnice sekretariátu nejsou jisty, že žák školu navštěvuje, ověří 
jeho údaje v seznamu žáků školy. 

6. Vnitřní dveře budou zamčeny do 7:30 h. Žáci, kteří mají ranní hodiny, procházejí do 
školy přes šatny, které si otevřou čipem, vyučující si odemykají a do 7:30 h zamykají. 

7. Od 7:30 h do 8:00 h kontroluje žáky a ostatní příchozí školník. Návštěvy hlásí 
v kanceláři školy. 

8. Zahradní branka bude otevřena mezi 7:30 – 8:00 h. Do 14 h bude uzamčena. Pokud 
pracovník využije branku k příchodu či odchodu ze školy branku mezi 8:00 h 
a 14:00 h, je povinen ji za sebou zamknout. V pátek se branka odemyká ve 13 h. 
Branku do zahrady během dne několikrát zkontroluje školník. 

9. Od 8:00 h návštěvy školy nebo žáci bez čipu používají domácí telefon.  

10. Žáci nepouštějí do školy neznámé osoby samotné, návštěvu cizích osob hlásí kanceláři 
školy (využijí zvonku u vchodu), případně doprovodí tyto osoby do kanceláře školy. 
Pohyb cizích osob po budově školy hlásí pracovníci i žáci školy ihned v kanceláři 
školy.  

11. Očekávané návštěvy pustí sekretářka do školy.  

12. Neohlášené návštěvníky vyzve, aby se představili, uvedli jméno pedagoga, s nímž 
mají schůzku nebo důvod návštěvy školy.  

13. Pokud pedagog neučí, vyzve ho sekretářka, aby si návštěvu vyzvedl ve vestibulu 
školy.  V opačném případě požádá návštěvu, aby přišla až o přestávce. 

14. Ostatní návštěvy – dodavatele, údržbu, poštu, zájemce o informace o škole aj. uvede 
do kanceláře školy a předá odpovědným osobám (vedení školy, ekonomka, školník 
aj.). 

15. Vnitřní dveře do školy a skleněné dveře do zahrady uzamkne školník ve 14:30 h, 
vnější dveře po odchodu všech pedagogických zaměstnanců, nejpozději v 16:15 h. 

16. Pokud musí paní uklízečka během úklidu opustit budovu, důsledně zamyká vnitřní 
dveře, po 16:15 h i dveře vnější. 

17. Žáci opouštějí budovu školy v pondělí – čtvrtek nejpozději v 16:00 h, v pátek ve 
14:30 h. 

18. Všichni žáci dostávají při zahájení studia šatní skříňku, k níž si opatří vlastní zámek 
a odpovídají za její uzamčení v průběhu vyučování. 

19. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky do vlastní skříňky a ihned 
odcházejí do učeben. 

20. Dohled nad žáky je zajištěn v době 7:30 – 14:30, v době 14:30 – 16:00 vykonávají 
dozor nad žáky učitelé, kteří mají dozor v odborných učebnách. 

III. Další pokyny 

1. Každý žák má své místo ve třídě nebo v odborné učebně; za toto místo plně odpovídá, 
v případě poškození je povinen zajistit nápravu. 
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2. Kancelář školy je v provozu od 7:00 do 15:00 hodin, úřední hodiny pro žáky jsou 
stanoveny takto: 7:00 – 7:50, 10:30 – 10:50, 14:10 – 14:30, záležitosti v kanceláři 
školy si obstarávají žáci ve vymezeném čase. Jde-li o hromadnou záležitost, zařizuje ji 
žák pověřený TU za celou třídu najednou. 

3. Není dovoleno vyvolávat žáky během vyučovací hodiny ze tříd; návštěvy žáků jsou 
povoleny jen o přestávkách. 

4. Telefonické hovory se žáky nebo nutné hovory žáků samých jsou povoleny pouze 
o přestávkách. 

5. Poruchy, závady, havárie, poškození vnitřního zařízení, nevyhovující hygienické 
podmínky hlásí žáci třídním učitelům nebo vyučujícím v hodině, vyučující informuje 
hospodářku školy, případně zapíše závadu do knihy v kanceláři školy. V naléhavých 
případech hlásí žáci poruchy sami v kanceláři. 

6. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či 
jiných osob žákem je vyžadována úhrada od zákonných zástupců nezletilého žáka 
nebo od zletilého žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo 
nemožnosti vyřešit náhradu škody je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům 
sociální péče. 

IV. Ukládání jízdních kol v areálu školy 

1. Jízdní kolo ukládají žáci a pracovníci školy do kolostavů v zahradě školy a zamykají si 
ho. 

2. Branku do zahrady otvírá školník v 7:30, zamyká v 8:00. V případě, že žák dojede do 
školy později, požádá v kanceláři školy o odemčení branky. Je zakázáno přelézat 
branku do zahrady nebo ji jiným způsobem poškozovat. 

3. Není dovoleno ponechávat kola v zahradě po skončení vyučování nebo o víkendech 
a prázdninách. V tomto případě škola neručí za případnou ztrátu kola. 

4. Je zakázáno ukládat kola ve vnitřních prostorách školy nebo na únikových cestách 
v zahradě. 

 

Část 8 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 

I. Povinnosti žáků 

1. Chovat se při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj 
ani jiných osob.  

2. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově 
nebo mimo budovu při akci pořádané školou, hlásit ihned vyučujícímu, nebo 
pedagogickému dozoru. 

3. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým 
vedením bez dozoru učitele.  

4. Při výuce v tělocvičně, v odborných učebnách zachovávat bezpečnostní předpisy pro 
tyto učebny dané vnitřním řádem odborné učebny.  
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II. Povinnosti pedagogických pracovníků 

1. Vyučující v tělocvičně, v odborných učebnách provedou prokazatelné poučení žáků 
v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první 
hodině chyběli. O poučení žáků provedou učitelé záznam do třídní knihy.  

2. Do tělocvičny nebo odborné učebny vstupují žáci jen v přítomnosti pedagogického 
pracovníka. V případě, že je pracovník nucen tělocvičnu nebo učebnu opustit, zajistí 
za sebe dozor nebo musí žáci prostor opustit také. 

3. Dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární 
předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo 
jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností 
informovat o těchto skutečnostech hospodářku a v rámci svých schopností a možností 
zabránit vzniku škody. 

4. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez 
zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být 
odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby 
v pracovněprávním vztahu ke škole. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány 
v osobním listu tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání 
a domů. 

5. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka 
lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně 
vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, 
který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první. 

6. Nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem 
mimo budovu. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně 
nepovinných předmětů a přestávek. 

7. Přihlížejí k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářejí podmínky pro jejich 
zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytují žákům 
nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

8. Poučení o BOZ a PO musí provést vždy před každou akcí mimo školu a před každými 
prázdninami. 

 

Část 9 

Hodnocení žáků 

I. Hodnocení prospěchu žáka 

Hodnocení a klasifikace žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Principy 
hodnocení vycházejí ze školského zákona a jsou rozpracovány ve školním řádu. 

Každému hodnocení musí předcházet jasné a srozumitelné seznámení žáka s cíli vzdělávání 
a kriterii hodnocení. Žák má právo vědět, v čem bude vzděláván a kdy, jakým způsobem 
a podle jakých pravidel bude během vzdělávacího procesu hodnocen. 

Při hodnocení žáků se v souladu s požadavky školního vzdělávacího programu hodnotí: 

- úplnost, ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných cílových znalostí (faktů, 
pojmů, definic, zákonitostí a vztahů); 
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- kvalita a rozsah získaných dovedností a jejich uplatňování při vykonávání požadované 
činnosti; 

- kvalita myšlení – uplatňování logických, matematických a empirických metod myšlení, 
samostatnost a tvořivost; 

- schopnost odhalit a pojmenovat problém, získat informace k řešení problému, 
navrhnout a vyhodnotit způsoby řešení; 

- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických 
a praktických úkolů; 

- schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických 
činnostech; 

- schopnost ověřovat si získané poznatky a kontrolovat dosažené výsledky; 

- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim; 

- kvalita komunikativních dovedností – přesnost, výstižnost i jazyková správnost ústního 
i písemného projevu, úroveň používání odborné terminologie; 

- úroveň práce s dokumenty a texty; 

- osvojení účinných metod samostatného studia – umět se učit; 

- schopnost spolupracovat při týmovém řešení problému, obohacovat práci týmu 
vlastními návrhy na zlepšení práce, nezaujatě posuzovat návrhy druhých, přijímat 
vhodně kritiku svého vystupování a jednání. 

Hodnocení musí probíhat průběžně v celém klasifikačním období a výsledná známka je 
stanovena na základě dostatečného množství různých podkladů. 

Nedílnou součástí procesu hodnocení je sebehodnocení žáka. To je současně jednou 
z významných kompetencí, kterou by žáci měli získat. 

Při hodnocení práce žáka učitel přihlíží vzhledem k charakteru vyučovacího předmětu: 

- ke školní práci – připravenosti, aktivnímu zapojení a prezentaci ve škole, týmové 
spolupráci; 

- k výsledkům dílčích předmětových výstupů, tj. zkoušení ústnímu i písemnému, 
praktickým dovednostem, prezentaci samostatných prací, projektů aj.; 

- k domácí přípravě a její prezentaci ve škole; 

- k sebehodnocení a předmětovému portfoliu; 

- ke změnám v rozvoji osobnosti žáka, k individuálním předpokladům a možnostem žáka. 

Metody a formy získávání podkladů pro hodnocení využívané podle charakteru vyučovacího 
předmětu: 

- pozorování z hlediska přípravy žáka na výuku, práce ve vyučování, snahy, píle, 
samostatnosti, výsledků a sebehodnocení; 

- dialog s žákem z hlediska naplňování cílových kompetencí vzdělávání; 

- testování a zkoušky; 

- pohovory se zákonnými zástupci nezletilých žáků; 

- konzultace s ostatními učiteli. 
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Žák má během klasifikačního období právo vykonat aspoň jednu ústní nebo praktickou 
zkoušku.  

Je-li týdenní hodinová dotace předmětu 1–2 hodiny, má žák právo být během klasifikačního 
období hodnocen minimálně dvakrát. 

Je-li týdenní hodinová dotace předmětu 3–4 hodiny, má žák právo být během klasifikačního 
období hodnocen minimálně třikrát. 

Žák má povinnost v klasifikačním období absolvovat všechny učitelem požadované 
zkoušky. 

Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za 1. pololetí lze vydat místo vysvědčení výpis 
z vysvědčení (školský zákon § 69, odst. 1). 

Klasifikace žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech: 

1 – výborný 
2 – chvalitebný 
3 – dobrý 
4 – dostatečný 
5 – nedostatečný 
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Definice stupňů hodnocení 
        

Stupeň hodnocení 
Kvalita získaných 

znalostí 

Kvalita a metody 

myšlení 
Úroveň uplatňování 
znalostí a dovedností 

Úroveň 
komunikativních 

dovedností 

Úroveň práce 
s informacemi 

Přístup ke vzdělání 
Schopnost týmové 

spolupráce 

1 - výborný 

Žák ovládá požadované 
poznatky uceleně, 
přesně, úplně bezchybně 
ovládá odbornou 
terminologii. 

Žák uplatňuje logické, 
matematické, empirické 
metody myšlení, 
v myšlení je samostatný, 
tvořivý. 

Žák je schopen odhalit 
a pojmenovat problém, 
navrhnout, vyhodnotit 
a realizovat řešení, je 
schopen samostatného 
studia. 

Ústní a písemný projev 
žáka je věcně a jazykově 
správný, přesný, výstižný. 

Žák samostatně hledá 
a získává informace 
z nejrůznějších zdrojů, 
kriticky vyhodnocuje 
a využívá pro řešení 
problémů. 

Žák je aktivní, 
samostatný, spolehlivý, 
pilný, plní uložené 
úkoly. 

Žák spolupracuje, ovládá 
různé role v práci týmu, 
obohacuje práci týmu 
vlastními nápady, 
nezaujatě posuzuje 
návrhy druhých. 

2 - chvalitebný 

Žák ovládá požadované 
poznatky v podstatě 
uceleně, přesně, úplně 
v odborné terminologii 
se vyskytují drobné 
nepřesnosti. 

Žák uplatňuje logické, 
matematické, empirické 
metody myšlení 
s občasnými nedostatky, 
které je schopen po 
upozornění opravit, je 
samostatný. 

S pomocí vyučujícího je 
žák schopen odhalit 
a pojmenovat problém, 
navrhnout, vyhodnotit 
a realizovat řešení. 

Ústní a písemný projev 
žáka mívá menší 
nedostatky ve správnosti, 
přesnosti a výstižnosti. 

S pomocí vyučujícího 
je žák schopen vyhledat 
informace 
z nejrůznějších zdrojů, 
vyhodnotit je a využít 
pro řešení problémů. 

Žák je většinou aktivní, 
samostatný, spolehlivý, 
pilný, plní uložené 
úkoly. 

Žák s drobnou pomocí 
a podporou spolupracuje 
s ostatními, spíše přijímá 
úkoly v práci týmu, je 
schopen je plnit. 

3 - dobrý 

Žák má v ucelenosti, 
přesnosti a úplnosti 
osvojení požadovaných 
poznatků nepodstatné 
mezery, v odborné 
terminologii se vyskytují 
závažnější nepřesnosti. 

Myšlení žáka je vcelku 
správné, nepřesnosti 
a chyby dokáže s pomocí 
učitele korigovat, 
teoretické poznatky 
nedokáže samostatně 
aplikovat při řešení úloh. 

Žák vyžaduje zásadnější 
pomoc učitele, aby 
poznal problém a navrhl 
jeho řešení, nevyhodnotí 
rizika a nedostatky 
různých způsobů řešení. 

Ústní a písemný projev 
žáka není vždy věcně 
a jazykově správný, 
přesný, výstižný. 

Žák potřebuje přesné 
údaje o zdrojích 
informací a návod, jak 
a které informace 
využít. 

Žák je spíše pasivní, 
nesamostatný, 
spolehlivý, uložené 
úkoly neplní 
systematicky, výstupy 
obsahují chyby. 

Při práci týmu je žák 
schopen plnit dílčí, méně 
náročné úkoly, jím 
navrhovaná řešení jsou 
často neefektivní, 
případně chybná, 
potřebuje pomoc 
a podporu ostatních. 

4 - dostatečný 

V ucelenosti, přesnosti 
a úplnosti osvojení 
požadovaných poznatků 
má žák závažné 
nedostatky, v odborné 
terminologii se vyskytují 
podstatné nepřesnosti. 

V myšlení žáka se 
vyskytují podstatné 
chyby, jeho úsudky jsou 
často z hlediska logiky 
nesprávné, bez 
souvislostí. 

Žák není schopen 
samostatně uplatnit 
poznatky a dovednosti 
při řešení praktických 
úloh. 

V ústním a písemném 
projevu má žák závažné 
nedostatky ve správnosti, 
přesnosti a výstižnosti. 

Žák je schopen podle 
návodu vyhledat 
informace v určeném 
zdroji, není schopen je 
zhodnotit a využít při 
řešení problému. 

Žák je pasivní, 
nesamostatný, vyhýbá 
se plnění zadaných 
úkolů. 

Při práci týmu je žák 
schopen plnit podružné 
úkoly, nepřispívá 
vlastními názory, 
vyžaduje výraznou 
pomoc a podporu 
ostatních. 

5 - nedostatečný 

Žák si požadované 
poznatky neosvojil vůbec 
nebo s podstatnými 
nedostatky, neovládá 
odbornou terminologii. 

Projevují se závažné 
logické chyby, 
bezradnost, 
těžkopádnost, 
neschopnost formulace 
vlastních názorů žáka. 

Žák není schopen 
uplatnit poznatky 
a dovednosti při řešení 
praktických úloh ani 
s pomocí učitele. 

V ústním a písemném 
projevu má žák závažné 
nedostatky, nepoužívá 
dostatečnou slovní 
zásobu. 

Žák není schopen ani 
podle návodu vyhledat 
informace v určeném 
zdroji. 

Žák je pasivní, 
nesamostatný, 
nezodpovědný, zadané 
úkoly neplní buď 
vůbec, nebo se 
zásadními chybami. 

Žák není schopen přispět 
k práci týmu, nedokáže 
spolupracovat i přes 
pomoc a podporu 
ostatních. 
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II. Hodnocení chování žáka 

Hodnocení chování žáka navrhuje třídní učitel a rozhoduje o něm ředitel školy po projednání 
v pedagogické radě. Kritériem pro hodnocení chování je dodržování školního řádu během 
klasifikačního období. Při hodnocení chování se přihlíží k věku, morální a rozumové 
vyspělosti žáka.  

Chování žáka se klasifikuje těmito stupni: 

1 – velmi dobré 

2 – uspokojivé 

3 – neuspokojivé 

Stupeň 1 – velmi dobré 

Žák dodržuje školní řád, méně závažných přestupků proti ustanovením školního řádu 
se dopouští ojediněle. 

Stupeň 2 – uspokojivé 

Žák se dopustí závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných 
přestupků proti ustanovením školního řádu. 

Stupeň 3 – neuspokojivé 

Žák se dopustí závažného přestupku proti školnímu řádu nebo se přes důtku ředitele 
školy dopouští opakovaně závažnějších přestupků. 

III. Klasifikace v náhradním termínu 

1. Žáka nelze hodnotit na konci prvního nebo druhého pololetí, pokud nesplnil 

klasifikační kritéria, která jsou uvedena učitelem v tematickém plánu pro daný 
předmět a ve školním řádu.  

2. Pokud žák zmešká více než 25 % vyučovacích hodin ve vyučovacím předmětu, 
může vyučující požadovat klasifikaci v náhradním termínu. 

3. Klasifikaci v náhradním termínu lze provést formou dozkoušení nebo ukončení 
klasifikace před komisí. Průběh a výsledek klasifikace v náhradním termínu se 
zaznamenává do protokolu o klasifikaci v náhradním termínu. 

4. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho 
hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno 
nejpozději do konce června.  

5. Pokud žák není klasifikován pouze z části učiva 1. pololetí, provede učitel předmětu 
během vyučovacích hodin v přítomnosti ostatních žáků dozkoušení. Známka 
z dozkoušení se stává jedním z pokladů pro celkové hodnocení žáka za 1. pololetí 
v předmětu. 

6. Pokud žákovi chybí klasifikace z učiva většího rozsahu, ukončí klasifikaci 
v náhradním termínu po vykonání zkoušky před komisí v době mimo vyučování, a to 
z učiva celého 1. pololetí. Takto získaná známka je celkovou známkou za 1. pololetí 
v předmětu. 

7. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí 
nehodnotí a na vysvědčení se u příslušného předmětu uvede místo stupně prospěchu 
slovo „nehodnocen(a)“. 
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8. Žák, který není hodnocen za 1. pololetí v některém povinném nebo volitelném 
předmětu, musí během 2. pololetí prokázat znalosti z učiva 1. pololetí, z něhož nebyl 
hodnocen. 

9. Nelze-li žáka klasifikovat na konci druhého pololetí, je žák hodnocen v náhradním 
termínu, a to tak, aby hodnocení za toto období bylo provedeno do konce měsíce září 
následujícího školního roku; zpravidla v posledním týdnu měsíce srpna v den určený 
ředitelem školy. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník.  

10. Hodnocení za 2. pololetí v náhradním termínu bude provedeno na základě zkoušky 
před komisí. Určení váhy takto získaného hodnocení se řídí pravidly pro klasifikaci 
v náhradním termínu za 1. pololetí (rozlišuje se dozkoušení a uzavření klasifikace). 
Není-li žák hodnocen ani v náhradním termínu, neprospěl. 

11. Vyučující je povinen informovat žáka na konci 2. pololetí o rozsahu zkoušeného učiva 
a způsobu hodnocení. 

12. Komise pro klasifikaci v náhradním termínu (uzavření klasifikace) je tříčlenná. 
Ředitel školy určí složení komise (předsedu, zkoušejícího a přísedícího učitele). 
Zkoušejícím učitelem je obvykle učitel, který vyučuje žáka danému předmětu. 
Přísedícím učitelem je učitel, který vyučuje týž nebo příbuzný vyučovací předmět. 
Výsledek zkoušky oznámí předseda veřejně v den konání zkoušky.  

IV. Právo žáka na přezkoušení 

1. Jestliže má žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti 
hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode 
dne, kdy se prokazatelně o hodnocení dověděl, nejpozději do 3 pracovních dnů od 
vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení; je-li 
vyučujícím ředitel školy, může požádat o přezkoušení krajský úřad. 

2. Přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu 
dohodnutém s žákem nebo jeho zákonným zástupcem.  

V. Celkové hodnocení žáka 

Celkové hodnocení žáka na konci prvního i druhého pololetí vyjadřuje výsledky hodnocení ve 
vyučovacích předmětech a hodnocení chování; nezahrnuje hodnocení v nepovinných 
předmětech. 

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

1. prospěl(a) s vyznamenáním 

2. prospěl(a) 

3. neprospěl(a) 

4. nehodnocen(a) 

Žák prospěl s vyznamenáním, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch horší než 
chvalitebný, průměrný prospěch z povinných předmětů nejvýš 1,50 a jeho chování je 
hodnoceno jako velmi dobré. 

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

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

VI. Opravné zkoušky 

1. Žák, jehož prospěch je na konci druhého pololetí nedostatečný z nejvýše dvou 
povinných vyučovacích předmětů, koná opravnou zkoušku do konce příslušného 
školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. 

2. Opravnou zkoušku může žák ve 2. pololetí konat nejdříve v měsíci srpnu příslušného 
školního roku, pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka nedohodne 
s ředitelem školy dřívější termín; v případě žáka posledního ročníku vzdělávání 
vyhoví ředitel školy žádosti o dřívější termín vždy. 

3. Opravnou zkoušku koná i žák, jehož prospěch na konci prvního pololetí je 
nedostatečný z nejvýše dvou vyučovacích předmětů, které se vyučují pouze v prvním 
pololetí. 

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

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

VII. Komisionální zkouška 

Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: 

1. koná-li komisionální přezkoušení, 

2. koná-li opravné zkoušky. 

Žák koná v jednom dni nejvýše jednu komisionální zkoušku. 

Komise pro komisionální zkoušky je tříčlenná. Ředitel školy určí složení komise (předsedu, 
zkoušejícího a přísedícího učitele). Zkoušejícím učitelem je obvykle učitel, který vyučuje 
žáka danému předmětu. Přísedícím učitelem je učitel, který vyučuje týž nebo příbuzný 
vyučovací předmět. Je-li ředitel školy zároveň vyučujícím, jmenuje předsedu komise krajský 
úřad. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda v den konání zkoušky.  

 

Část 10 

Výchovná opatření 

Výchovná opatření jsou udělována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školským zákonem 
(§ 31) a vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři (§ 10). 

I. Pochvala nebo jiné ocenění 

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

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

Kázeňské opatření se uděluje při porušení povinnosti stanovené školním řádem. Podle 
konkrétního druhu přestupku se ukládá následující kázeňské opatření: 

1. napomenutí třídním učitelem 

2. důtku třídního učitele 

3. důtku ředitele školy 

Napomenutí třídního učitele ukládá třídní učitel bezprostředně po přestupku, kterého se žák 
dopustí.  

Důtka třídního učitele je udělována jednak v případě, kdy po udělení napomenutí třídního 
učitele nedošlo ke zlepšení chování a jednak při závažnějším porušení školního řádu. 

Jednotlivá kázeňská opatření lze udělit v průběhu pololetí opakovaně, vždy za jiný druh 
přestupku. Opakování přestupků se zohledňuje při pololetním hodnocení chování. 

Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele.  

Každé výchovné opatření musí být prokazatelně sděleno žákovi a zákonnému zástupci 
nezletilého žáka.  

Udělení výchovného opatření zaznamená třídní učitel do dokumentace školy. 

Pokud se žák dopouští přes důtku ředitele školy opakovaně přestupků proti školnímu řádu, 
ředitel školy svolá výchovnou komisi. 

III. Podmíněné vyloučení a vyloučení žáka 

V případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo 
školním řádem může ředitel školy rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka 
ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to 
nejdéle na dobu jednoho roku.  

Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují 
za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem (školský zákon § 31 
odst. 3). 

Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného provinění, může ředitel školy 
rozhodnout o jeho vyloučení. 


