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1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu (§ 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)
Vydání školního řádu
- Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vydává ředitel školy po
projednání v pedagogické radě a schválení ve školské radě tento řád školy.
Obsah školního řádu
Školní řád upravuje:
- Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, jejich zákonných zástupců a zletilých žáků ve
škole (§ 30 odst. 1 písm. a) školského zákona).
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- Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole (§ 30 odst. 1 písm. a)
školského zákona).
- Provoz a vnitřní režim školy (§ 30 odst. 1 písm. b) školského zákona).
- Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí (§ 30 odst. 1 písm. c)
školského zákona).
- Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků (§ 30 odst. 1 písm. d) školského
zákona).
- Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (§ 30 odst. 2 školského zákona).
- Podmínky ukládání výchovných opatření (§ 31 školského zákona).
- Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování (§ 50 odst. 1 školského zákona)
- Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského
zákona).
Příloha:
- Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (§ 30 odst. 2 školského zákona) a
podmínky ukládání výchovných opatření (§ 31 školského zákona).
Sankční řád školy (§ 31 školského zákona).
Závaznost školního řádu
- Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny
zaměstnance školy a je platný i pro akce související s výchovně vzdělávací činnosti školy, které
se uskutečňují mimo budovu školy
2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole (§ 30
odst. 1 písm. a) školského zákona)
Žáci mají právo:
- na vzdělání podle školního vzdělávacího programu - je uložen na serveru školy – označen
písmenem I ve složce „ŠVP“ – přístup z jakékoliv učebny,
- na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
- zakládat v rámci školy samosprávný orgán žáků (žákovská samospráva), volit a být do nich
voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka
školy je povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,
- volit a být voleni do školské rady,
- na rovný přístup ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace,
- na ústavně zaručená práva a svobody při výchově a vzdělávání a všech dalších činnostech školy,
- na bezpečnost a ochranu zdraví během školního vyučování a na školních akcích,
- na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
- na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního
vzdělávacího programu,
- na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jejich rozumovou a mravní výchovu
a nevhodně by ovlivňovaly jejich morálku,
- požádat o uvolnění z výuky předepsaným způsobem,
- na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením,
- na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny,
- na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jejich tělesný a duševní vývoj,
- v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího,
- obrátit se s podněty i stížnostmi k práci školy na kteréhokoliv pedagogického pracovníka
- na korektní jednání a chování ze strany zaměstnanců školy,
- účastnit se všech akcí pořádaných školou.
- jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc či radu
třídního učitele, učitele či jinou osobu.
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Základní povinnosti žáků (§ 22 školského zákona)
Žáci mají povinnost:
- řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,
- dodržovat školní řád, pracovní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti,
s nimiž byli seznámeni,
- plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců školy vydané v souladu
s právními předpisy a školním řádem,
- vyjadřují-li své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem,
- nepoškozují majetek školy a spolužáků, případné škody jsou povinni zaplatit,
- být ve škole a na pracovišti vhodně a čistě upravený a oblečený
- nepoužívat osobní elektronické přístroje v době vyučování (telefony, tablety atd.),elektronické
přístroje má žák v době výuky vypnutý a uložený mimo pracovní desku. Používání elektronických
přístrojů je možné pouze na pokyn vyučujícího
- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
- chránit své zdraví i zdraví jiných, dbát na čistotu a pořádek ve škole i v jejím okolí,
- dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pravidla požární ochrany a provozní
řády jednotlivých odborných učeben a tělocvičny.
- dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním
řádem,
- oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další
údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost, a změny v těchto údajích.
Základní práva zákonných zástupců žáků (§ 21 školského zákona)
Zákonní zástupci žáků mají právo:
- na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka,
- volit a být voleni do školské rady,
- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich
vyjádřením musí být věnována pozornost,
- na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání
podle školního vzdělávacího programu,
- požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu
- na korektní jednání a chování ze strany zaměstnanců školy,
Základní povinnosti zákonných zástupců žáků (§ 22 školského zákona)
Zákonní zástupci žáků mají povinnost:
- zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
- na vyzvání ředitelkou školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se
výchovy a vzdělávání žáka,
- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
- dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním
řádem,
- oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další
údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.
- nahradit škodu, kterou nezletilý žák způsobil svým nevhodným chováním a úmyslným ničením
školního majetku,
- řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy.
Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy
Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházen. Budou
dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se
vměšovat do jejich soukromí. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst.
Speciální pozornost budou věnovat ochraně před návykovými látkami.
Informace, které žák nebo zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité
informace o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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Žák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným pozdravem. Pracovník
školy žákovi na pozdrav odpoví.
Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů,
na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání.
Žák či zákonný zástupce má zakázáno dávat dary členům pedagogického sboru. V případě zjištění
této skutečnosti bude tento dar chápán jako úplatek.
3. Docházka do školy, základní pravidla chování ve škole a informování o průběhu a
výsledcích vzdělávání
- Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účast na vyučování nepovinných
předmětů je pro zařazené žáky povinná.
- Za docházku nezletilého žáka zodpovídají zákonní zástupci žáka.
- Evidenci docházky žáků do vyučování vede třídní učitel.
- Žáci přicházejí do školy alespoň 10 minut před začátkem vyučování a opouštějí školu nejpozději
15 minut po ukončení dopoledního nebo odpoledního vyučování (výjimky povoluje třídní učitel).
- Do školy přicházejí žáci vhodně a čistě upraveni. - Žáci se zodpovědně připravují na vyučování,
zpracovávají zadané úkoly, na vyučování mají připravené potřebné pomůcky, na hodiny tělesné
výchovy a hodiny praktického vyučování vhodný oděv a vhodnou obuv.
- Jestliže se žák nemohl na vyučování náležitě připravit nebo nevypracoval zadaný úkol, omluví se
a zdůvodní svoji nepřipravenost učiteli na počátku vyučovací hodiny. Dle potřeby využije možnosti
konzultace (přichází s doplněnou látkou, konkrétními dotazy). Učebnice a školní potřeby nosí do
školy podle rozvrhu hodin a podle pokynů pedagogických pracovníků.
- Žák je povinen účastnit se akcí pořádaných školou a dalších mimoškolních aktivit, na které se
přihlásil.
- Účast na odborných exkurzích je povinná.
- Nepřítomnost žáka na mimoškolních akcích musí být řádně omluvena dle pravidel školního řádu.
- Žák školy dodržuje pravidla slušného chování ve vztahu ke všem zaměstnancům školy i
spolužákům. Nepoužívají hrubých a vulgárních slov. Používání výrazů jako „Děkuji“, „Prosím“,
„Dovolte“ apod. je samozřejmostí.
- Žák zdraví v budově i mimo ni srozumitelným pozdravem. Všichni žáci oslovují zaměstnance
školy: ,,Pane/í, paní s funkcí„.
- Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči spolužákům a zaměstnancům školy jsou
považovány za závažné porušení školního řádu.
- Žák svých chováním a vystupováním na veřejnosti nepoškozuje dobré jméno školy.
- Žáci nenarušují průběh vyučovací hodiny nevhodných chováním a činnostmi, které se neslučují se
školním řádem a nemají žádný vztah k vyučování (vyrušování při vyučování, napovídání při
zkoušení, opisování při písemných zkouškách a používání nepovolených pomůcek). Přestávek
využívají k přípravě na vyučování, nebo k přechodu do jiných učeben, k osvěžení a odpočinku.
- Žákům je zakázáno pořizovat během vyučování jakékoliv záznamy (zvukové, obrazové nebo
elektronické). Pořizování obrazových snímků a zvukových a obrazových záznamů je upraveno v
zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Občanský zákoník stanoví zákaz neoprávněného
vyobrazení člověka, na jehož základě je dotyčný zpětně identifikovatelný. Zároveň zakazuje
neoprávněné šíření podobizny (§ 84 a násl.).
- Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a žáky, nepřímo i zákonnými zástupci žáků, musí
vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.
- Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny,
které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších
nezbytných organizačních opatření.
- Vyjadřuje-li žák své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem.
Informování o průběhu a výsledcích vzdělávání a o dalších skutečnostech
- Všichni žáci mají právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
- Zákonní zástupci nezletilého žáka mají právo na přístup k informacím o průběhu a výsledcích
vzdělávání žáka a dalším informacím, které vyplývají z docházky do školy a společného soužití s
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dalšími osobami v prostředí školy.
- Zletilí žáci mají právo na přístup k informacím o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka a dalším
informacím, které vyplývají z docházky do školy a společného soužití s dalšími osobami v prostředí
školy.
4. Provoz a vnitřní režim školy (§ 30 odst. 1 písm. b) školského zákona)
Teoretické vyučování - organizace:
- Pořadí a čas vyučovacích hodin stanovuje rozvrh hodin. Každá hodina začíná a končí zvoněním,
případně pokynem vyučujícího.
Žáci jsou povinni sledovat informace o změnách v rozvrhu a suplování na nástěnkách nebo na www
stránkách školy.
Škola je vybavena kamerovým systémem umístěným na chodbách a dvoře areálu. Doba uchovávání
záznamu činí 60 hodin. Záznam je využíván pouze při mimořádných událostech v souladu s
ochranou osobnosti.
Škola zajišťuje vstup do areálu elektronicky. Každý žák je povinen se zaevidovat pomocí čipové
karty při příchodu a odchodu. Evidence slouží k přehledu docházky a zamezení přístupu cizích osob
do školy. V případě ztráty je žák povinen tuto čipovou kartu uhradit
povinnosti žáků při teoretickém vyučování:
- zdravit povstáním při vstupu a odchodu pedagogického pracovníka,
- při odchodu do jiné učebny uklidit své pracovní místo,
- neopouštět během vyučování ani o přestávkách areál školy (mimo hlavní přestávku).
povinnosti žákovských služeb ve třídě:
- třídním učitelem určená služba ručí za kázeň a pořádek ve všech prostorách školy, kterých třída
využívá,
- služba, pečuje o čistotu třídy, donáší učební pomůcky podle pokynů vyučujících, při přecházení do
jiné učebny se postará o pořádek v učebně, kterou opouští,
- nedostaví-li se učitel do učebny na vyučovací hodinu, oznámí to služba na sekretariátu školy
(do 15 min po zvonění),
- každou vyučovací hodinu hlásí vyučujícímu jmenovitě nepřítomné žáky a plní další pokyny
určené učitelem.
Odborný výcvik - organizace:
Odborný výcvik je s odbornými předměty základem odborné přípravy žáků na povolání.
organizace odborného výcviku:
- vyučovací jednotkou v odborném výcviku je vyučovací den, jehož délka je stanovena právními
normami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
- žáci jsou povinni nastoupit na odborný výcvik podle týdenních plánů nebo podle pokynů mistra
odborné výchovy nejpozději 5 minut před jeho zahájením, odborný výcvik začíná nástupem žáků
a jejich převzetím mistrem odborné výchovy, případně instruktorem v místě stanoveném ředitelkou
školy,
- v průběhu vyučovacího dne se zařazují přestávky, a to po dvou hodinách nejméně desetiminutová
nebo po čtyřech hodinách třicetiminutová,
- žáci jejichž odborný výcvik se koná v provozech organizací, mají přestávky shodné s přestávkami
platnými pro pracovníky organizací, přestávek se využije k odpočinku nebo k nápravnému
tělocviku a nezapočítávají se do celkového trvání vyučovacího dne.
Odměňování žáků a hmotné zabezpečení se poskytuje v souladu s platnými předpisy.
Povinnosti žáků při odborném výcviku:
- dodržovat předpisy o ochraně a bezpečnosti práce, hygienické a požární ochrany a používat osobní
a ochranné prostředky, dodržovat ustanovení vnitřních řádů pracovišť odborného výcviku
a důsledně se řídit režimem dne a pokyny mistra odborné výchovy nebo instruktora žáků,
- upozornit v průběhu vyučovacího dne mistra odborné výchovy nebo instruktora žáků na všechny
závady, které na pracovišti vzniknou,
- uvědomit mistra odborné výchovy nebo instruktora žáků o vzniku jakéhokoliv úrazu,
- žák na smluvním pracovišti je povinen odevzdat do 3 pracovního dne v měsíci vyplněný
a podepsaný docházkový list na sekretariátu školy
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žákům není dovoleno:
- opustit bez vědomí mistra odborné výchovy nebo instruktora stanovené pracoviště, nosit
na odborný výcvik cenné předměty, střelné zbraně, chemikálie, výbušniny a látky škodlivé zdraví,
- provádět práce, které jim mistr odborné výchovy nebo instruktor neuložil,
- používat jiné než mistrem odborné výchovy nebo instruktorem žáků určené elektrické spotřebiče,
- přemisťovat bez souhlasu mistra odborné výchovy nebo instruktora jakýkoliv inventář.
Exkurze, školní výlety, odborná praxe
Exkurze stanovené základními pedagogickými dokumenty jsou součástí výchovy a vzdělávání
žáků, plány exkurzí jsou součástí ročního plánu práce školy:
- zajišťuje a vede je vyučující nebo pedagogický pracovník určený zástupcem ředitelky,
- žáci při exkurzích dodržují předpisy bezpečnosti a hygieny práce a pokyny pedagogických
pracovníků organizace, v níž se exkurze koná.
Školní výlety jsou organizovány pouze jednodenní.
Žáci se při školních výletech řídí pokyny pedagogického dozoru; pro žáky, kteří na školní výlet
nejedou, je zajištěno náhradní vyučování.
Odborná praxe – ředitelka školy s organizacemi uzavírá písemnou smlouvu o případné odborné
praxi.
- odborná praxe je organizována na pracovištích organizací a podmínky praxe jsou uvedeny
v písemných smlouvách,
- součástí klasifikace je ročníková práce, při neodevzdání ročníkové práce do stanoveného termínu,
bude žák neklasifikován a danou práci odevzdá v srpnu,
- v případě nepřítomnosti na odborné praxi, je žák povinen tyto hodiny nahradit, a to i na jiném
pracovišti stanoveném ředitelkou školy, na tuto část se nevztahuje poplatek.

5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí (§ 30 odst. 1 písm. c) školského
zákona)
Úrazy žáků
- Žák se při všech školních činnostech chová tak, aby neohrozil zdraví své, svých spolužáků či jiných osob.
- Žáci mají vždy na paměti možnost úrazu, který mohou způsobit sami sobě, nebo druhým osobám
nedodržováním pravidel bezpečnosti a řádu školy.
- Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech souvisejících s výukou, vyhotovuje a zasílá
záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.
- Každý i drobný úraz je žák povinen ohlásit vyučujícímu. Ten je povinen zapsat úraz do knihy úrazů, která je
uložena v kanceláři školy.
- Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost se účastnit pravidelných školení v problematice BOZD a BOZP a
dbát bezpečnostních pokynů vedení školy.
- Jde-li o úraz, který způsobil, že se žák neúčastní činnosti školy alespoň dva dny, kromě dne, kdy k úrazu
došlo, je nutno sepsat záznam o školním úrazu na stanoveném tiskopise (provést registraci úrazu).
Záznam o úrazu musí být sepsán nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne nahlášení úrazu a vyplněn
pečlivě ve všech odstavcích.
- Vyučující, který vyplňuje hlášení o úrazu, předá žákovi „Zprávu o bolestném“. Žák ji ihned po skončení
léčby přinese vyplněnou ošetřujícím lékařem a předá na účtárnu školy

Kniha úrazů je uložena v kanceláři školy a na pracovištích odborného výcviku.
V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo
na akcích organizovaných školou.
Zápis do knihy úrazů provádí:
a) vyučující příslušného předmětu,
b) učitel konající dozor,
c) vedoucí kurzu,
d) třídní učitel.
V knize úrazů se vyplní veškeré údaje.
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Žák je povinen doložit záznam o ošetření v lékařském zařízení nejdéle do 2 dnů na účtárnu školu.
Bezpečnost a ochrana zdraví žáků
- Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a výchově, při činnostech s ním
přímo souvisejících
Všechny osoby účastné na vyučování jsou povinny dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany
vlastního zdraví i zdraví ostatních osob a řídit se protipožárními předpisy a evakuačním plánem
budovy.
- Žáci jsou povinni dbát na ochranu svého zdraví a zdraví svých spolužáků, neprodleně informovat
třídního učitele (vyučujícího) o případech zranění, úrazu, fyzického napadení nebo jiné formy
útisku vlastní osoby nebo jiné osoby, u nichž byl přítomen.
- Žák, který má zdravotní omezení, předloží třídnímu učiteli lékařské vyjádření o případném částečném,
nebo úplném zákazu provádění tělesných cvičení a danou skutečnost oznámí vyučujícímu. Žák, který má
krátkodobé zdravotní potíže předloží vyučujícímu: písemné vyjádření od zákonného zástupce - případně
od lékaře. Žák, který se před nebo během cvičení necítí zdráv nebo má jiné zdravotní potíže, upozorní
vyučujícího, který přihlédne k okolnostem a rozhodne o jeho další účasti na cvičení.

Bezpečnost a ochrana zdraví vychází z provozu školy, viz bod 2 Provoz a vnitřní režim školy
Poučení na počátku školního roku provádí zástupce ředitelky a třídní učitel, kteří žáky seznámí
zejména:
a) se školním řádem,
b) se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu
ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích,
c) se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním,
d) s postupem při úrazech,
e) s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru.
Ochrana před sociálně patologickými jevy
Všichni pedagogičtí pracovníci průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska
výskytu sociálně patologických jevů.
Zástupce ředitelky zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o preventivním
programu školy a dalších aktivitách. Spolupracuje s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu
dětí a mládeže.
Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce, propagace a zneužívání návykových látek
v areálu školy a na smluvních pracovištích. Porušení tohoto zákazu se považuje za hrubé porušení
školního řádu. Ředitelka školy využije všech možností daných příslušným zákonem včetně
možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely.
Žáci mají přísný zákaz kouřit v prostorách školy, 500 m od školy i mimo školu při činnostech
organizovaných školou.
Přicházet do školy, na pracoviště nebo na činnosti organizované školou pod vlivem návykových
látek.
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, jsou v prostorách
školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy.
Vedení školy nebo pověřený pedagog může při důvodném podezření testovat žáka na drogy
a alkohol. Test je prováděn anonymně a výsledky nebudou zveřejněny. Testy jsou orientační,
prováděny ze stěrů, dechu a slin.
Prevence šíření infekčních onemocnění
- Onemocní-li žák nebo dostal-li se do styku s infekční chorobou, oznámí to žák, u nezletilého jeho
zákonný zástupce, neprodleně řediteli školy, takový žák se může zúčastnit vyučování jen po
rozhodnutí příslušného ošetřujícího lékaře.
- Žáci nebo jejich zákonní zástupci mají povinnost oznámit neprodleně řediteli školy případný
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výskyt infekční choroby ve svém okolí.
6. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků
Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními pomůckami a školním majetkem. Každé
svévolné poškození nebo zničení majetku - školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném
rozsahu rodiče žáka, který poškození způsobil.
Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo správci
budovy.
Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí.
Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba odpovídá
za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě.
Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Žákům je zakázáno
používat v areálu školy vlastní kabely připojené k elektrickému proudu do zásuvek (počítače,
nabíjení mobilních telefonů, elektrické konvice atd.). Elektrické přístroje používané ve škole musejí
projít elektro revizi. Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken o přestávkách,
sezení na okenních parapetech a odkládání věcí na okenní parapet.
7. Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování (§ 22 odst. 2 písm. b), odst. 3 písm. d), § 50
odst. 1, § 67 odst. 3 školského zákona)
Podmínky pro omlouvání neúčasti žáka ve vyučování a pro uvolňování žáka z vyučování:
Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu.
Při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně nebo telefonicky a sdělit
mu příčinu absence žáka. Zprostředkování této informace na telefonu 386 354 440.
Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po
vyšetření do školy a zapojí se do výuky.
Po opětovném nástupu do školy žák neprodleně předloží omluvenku třídnímu učiteli. Omluvenku je
potřeba přinést nejpozději do 3 dnů po skončení absence.
Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, písemně se zapíše před odchodem na arch odchodů, který
se nachází u třídního učitele, v případě jeho nepřítomnosti na sekretariátu nebo účtárně školy. Odchod
žáka v průběhu vyučování bez písemného záznamu nebude omluven.
Třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelkou školy požadovat omlouvání každé
nepřítomnosti žáka lékařem.
Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě písemné žádosti
může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:
jedna vyučovací hodina – vyučující příslušného předmětu,
jeden den – třídní učitel,
více jak jeden den – ředitelka školy
- Při individuálním přesunu na výuku a z výuky mimo areál školy žák dodržuje pravidla silničního provozu. K
přecházení vozovky využívá přechodů pro chodce.
- Při společném přesunu na výuku a z výuky mimo areál školy dbají žáci pokynů pedagoga.
- V polední pauze a při volných vyučovacích hodinách mohou žáci opustit areál školy. Návrat do školy je
nutný včas před zahájením vyučování, aby pozdními příchody nenarušovali výuku.
Jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena,
vyzve ředitelka školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně
doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání
zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod
nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává
být žákem školy.

1. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení.
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Zásady průběžného hodnocení
Při hodnocení a klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický
takt vůči žákovi.
Klasifikován může být žák, který v klasifikovaném období absolvoval minimálně 75 % výuky
hodnoceného vyučovacího předmětu, u předmětu odborná praxe, speciální obsluha, speciální
technologie může být žák klasifikován při 100 % účasti a vyučující může žáka objektivně
klasifikovat. Nesplní – li žák minimální limit účasti ve výuce u předmětu odborný výcvik, absolvuje
požadovaný limit hodin v době prázdnin.
Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.
Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují,
a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitelka po projednání v pedagogické radě.
Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování vnitřního
řádu školy během klasifikačního období.
Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace bezodkladně. Učitel sděluje všechny známky,
které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka a to prostřednictvím elektronického
záznamu.
O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky dostatečně
dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do třídní knihy. V jednom
dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.
Žáci mohou využívat opravného písemného zkoušení organizovaného mimo vyučovací dobu –
úterý 1 vyučovací hodina. Žák se musí na opravnou zkoušku nahlásit vyučujícímu. Opravná
známka je žákovi přepsána, pokud byl výsledek lepší než předchozí klasifikace. Oprava známky je
možná do 4 týdnů od zapsání známky do systému bakalář, v případě, že v daném termínu opravný
termín –úterý se nekoná je termín prodloužen o 1 týden.
Podmínkou klasifikace je stanovený počet známek, který určí vyučující na základě pokynu ředitelky
školy.(pokyn stanovuje minimálně každý měsíc 1 známka, z toho dvě za čtvrtletní opakování a
z toho alespoň jedna známka z ústního zkoušení)
V případě, že žák nebyl hodnocen z důvodu nepřítomnosti je povinnost vyučujícího do
jednoho měsíce stanovit termín opravy a tento termín žákovi oznámit, pokud se žák na daný
termín nedostaví a řádně se do 3 pracovních dnů neomluví může vyučující zapsat klasifikaci
nedostatečný, tuto klasifikaci nedostatečný má žák právo opravit do 14 dnů po zapsání do
systému bakalář, žák má povinnost se na daný termín přihlásit.
Hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení
Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze žákovi vydat místo vysvědčení
výpis z vysvědčení.
Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl
ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem.
Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní
termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců
po skončení prvního pololetí. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první
pololetí nehodnotí.
Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní
termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do poloviny září
následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák
hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.
Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který
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neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním
pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku
v termínu stanoveném ředitelkou školy. Opravné zkoušky jsou komisionální.
Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání bez řádné omluvy do třech
pracovních dnů nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitelka školy žákovi stanovit
náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku.
Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení
na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení
prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat
ředitelku školy o komisionální přezkoušení žáka.
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých 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.
V denní formě vzdělávání se chování žáka hodnotí stupni hodnocení:
a) 1 - velmi dobré,
b) 2 - uspokojivé,
c) 3 - neuspokojivé.
Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a) prospěl(a) s vyznamenáním,
b) prospěl(a),
c) neprospěl(a).
Žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace v žádném předmětu horší než stupeň 2 chvalitebný a průměrný prospěch není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré.
Žák prospěl, není-li klasifikace z některého předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný.
Žák neprospěl, pokud je klasifikace z některého předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný.
2. Kritéria stupňů prospěchu.
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, odborné předměty a matematika.
Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu
s požadavky učebních osnov hodnotí:
- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí
a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické
činnosti,
- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů,
při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,
- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,
- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,
- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,
- kvalita výsledků činností,
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- osvojení účinných metod samostatného studia.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně
a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti.
Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických
a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně
se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný
a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze
s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně
a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti.
Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky
a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů
a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev
mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla
bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen
samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic
a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických
činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat.
V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů
se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele.
Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním
a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho
činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky.
Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery.
Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší
nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických
úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je
nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní
a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.V kvalitě výsledků
jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický.
Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké
těžkosti.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery.
Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné
nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických
úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své
vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho
časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti,
přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky.
Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.
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Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření
Převahu praktické činnosti má odborný výcvik, speciální obsluha, speciální technologie, odborná
praxe.
Při klasifikaci v předmětech uvedených s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky
učebních osnov se hodnotí:
- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,
- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,
- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,
- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,
- kvalita výsledků činností,
- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,
- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí,
- hospodárné využívání surovin, materiálů, energií, překonávání překážek v práci,
- obsluha a údržba zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 ( výborný)
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem.
Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti.
Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky.
Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou
bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku.
Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní
prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje zařízení
a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně,
ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti.
Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné
chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště
udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará
se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energií se dopouští malých
chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými
nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí pedagoga.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy.
Za pomocí pedagoga uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti.
V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou
pomoc pedagoga. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje
pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře
přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty pedagoga je schopen hospodárně
využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být
částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané
teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci pedagoga.
V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů
a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc pedagoga. Ve výsledcích práce má závažné
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nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci pedagoga, méně dbá o pořádek na
pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní
prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze
a údržbě zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků.
Překážky v práci překonává jen s pomocí pedagoga.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem.
Nedokáže ani s pomocí pedagoga uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti.
V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat
při práci ani s pomocí pedagoga. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné,
nedosahují předepsaných ukazatelů. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek
na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí.
Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě zařízení a pomůcek,
přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků.
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření
Převahu výchovného zaměření mají tělesná a sportovní výchova.
Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených
lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.
Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních
osnov hodnotí:
- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,
- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,
- vztah žáka k činnostem a zájem o ně,
- s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče
o vlastní zdraví.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní
předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních
projevech. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem
o brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus,
tělesnou zdatnost a brannost.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních
předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Má menší nedostatky
z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v
nových úkolech. Má aktivní brannost a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře brannost
a tělesnou zdatnost.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své
schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější
mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem, brannost
a tělesnou kulturu. Nerozvíjí si v požadované míře tělesnou zdatnost a brannost.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo
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uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti,
nerozvíjí dostatečně svoji brannost a tělesnou zdatnost.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Minimální osvojené
vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet
svoji brannost a tělesnou zdatnost.
Klasifikace maturitní zkoušky
Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.
Společná část maturitní zkoušky
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Matematika
V rámci společné části může žák dále konat nejvýše 3 nepovinné zkoušky.
Zkouška ze zkušebního předmětu ČJL a cizí jazyk se skládá z 2 dílčích zkoušek:
formou didaktického testu
formou písemné práce
ústní formou
Profilová část maturitní zkoušky
Obchodní akademie a Ekonomické lyceum
Ústní zkouška před maturitní komisí:
z Ekonomie (Mikroekonomie, Makroekonomie, Marketingu, Managementu, Účetnictví)
z výběrového semináře (Žák, který měl výběrový seminář cizí jazyk si může zvolit jiný předmět
s hodinovou dotací min. 4 hodiny za studium).
Nástavbové studium – Podnikání denní a dálkové
Ústní zkouška před maturitní komisí:
z Ekonomie (Mikroekonomie, Makroekonomie, Marketingu, Managementu, Účetnictví)
praktická zkouška – Chod podniku, 2 hodiny Účetnictví, Informační technologie, Písemná
a el. komunikace.
Klasifikace je stanovena stupni 1 – 5 (výborný – nedostatečný).
Klasifikace závěrečné zkoušky
Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.
- Závěrečná zkoušky jednotlivých učebních oborů se koná z části písemné, praktické a ústní,
dle jednotného zadání.
Kritéria hodnocení jsou stanovena dle jednotného zadání.
Klasifikace a hodnocení závěrečné zkoušky podle § 4 vyhláška č. 47/2005 Sb.
Stupně hodnocení chování
Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:
Stupeň 1 (velmi dobré)
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných
přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby
napravit.
Stupeň 2 (uspokojivé)
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Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí
závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se
opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla i přes důtku třídního učitele školy
dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost
a zdraví svoje nebo jiných osob. Počet neomluvených hodin 1 – 3.
Stupeň 3 (neuspokojivé)
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových
závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo
bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost
školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. Počet neomluvených hodin
4 – 9.
3. Podrobnosti o komisionálních zkouškách
Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:
a) při zkoušce z odborných předmětů, které stanoví rámcový vzdělávací program v uměleckých
oborech vzdělávání § 69 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.
b) koná-li opravné zkoušky § 69 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb.
c) koná-li komisionální přezkoušení § 69 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb.
- Komisionální zkoušku podle odst. 1 písm. b) a c) může žák konat v jednom dni nejvýše jednu.
- Komisionální zkoušku z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. b) může žák v druhém pololetí
konat nejdříve v měsíci srpnu příslušného školního roku, pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce
nezletilého žáka nedohodne s ředitelem školy dřívější termín, v případě žáka posledního ročníku
vzdělávání vyhoví ředitel školy žádosti o dřívější termín vždy.
- Podrobnosti týkající se konání komisionální zkoušky včetně složení komise pro komisionální
zkoušky, termínu konání zkoušky stanoví ředitel školy § 164 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004
Sb. a zveřejní je na přístupném místě ve škole.
4. Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
Ředitelka školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit
vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu:
a) žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami,
b) žákovi s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání,
c) žákovi i z jiných závažných důvodů.
- Ředitel školy seznámí žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka s průběhem vzdělávání podle
individuálního vzdělávacího plánu a s termíny zkoušek. Individuální vzdělávací plán, podepsaný
ředitelem školy, žákem a zákonným zástupcem nezletilého žáka, se stává součástí osobní
dokumentace žáka. Žák je klasifikován na základě vykonání stanovených zkoušek v počtu dvou
známek z daného předmětu. Žákovi je stanoven vyučující, který stanovuje termíny zkoušek,
vyučující je povinen dodat materiály ke zkoušení a písemné testy, opravené dodat k založení do
spisu žáka.
5. Průběh a způsob hodnocení v dálkové formě vzdělávání
Dálkovou formou vzdělávání samostatné studium spojené s konzultacemi v rozsahu 200 až 220
konzultačních hodin ve školním roce.
6. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve
všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních základní
školy.
2. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku
hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem
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hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod.
. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a
způsobu hodnocení a klasifikace žáka.
3. Žák zařazený do zdravotní tělesné výchovy při částečném osvobození nebo při úlevách
doporučených lékařem se klasifikuje v tělesné výchově s přihlédnutím k druhu a stupni postižení i k
jeho celkovému zdravotnímu stavu.
4. Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě
doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to
bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník.
2. Podmínky ukládání výchovných opatření (§ 31 školského zákona) viz příloha Sankční řád

...................................................
PhDr. Stanislav Křída
předseda školské rady

.....................................................
PhDr. Alena Švepešová
ředitelka školy
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