
Střední škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm

dle zák.č. 561/2004 Sb.(školský zákon), §30 vydává

ŠKOLNÍ   ŘÁD

1.  Všeobecná ustanovení, organizace provozu školy

Žáci se seznámí s pravidly školního řádu, který je vyvěšen na informační nástěnce na chodbě
školy, s pravidly bezpečnosti a hygieny práce, s poučením o požární ochraně. Dále se seznámí se
zásadami bezp. a hygieny práce ve vybraných předmětech a s  provozními řády těchto odborných
pracovišť a učeben. Tuto skutečnost  potvrdí svým  podpisem.

 Vyučování

Vyučování probíhá podle rozvrhu hodin. Žáci i učitelé jsou povinni se řídit tímto rozvrhem a
dodržovat  stanovený  rozsah  vyučovací  doby.  Žáci  sledují  na  informační  nástěnce  změny  
v rozvrhu hodin a suplování.

 Příchod do školy

Škola se otevírá v 7.45 hodin (ve dnech, kdy probíhá vyučování od 0. vyučovací hodiny, se škola
otevírá v 7.00 hod.). Žáci přicházejí do vyučování nejpozději 10 minut před zahájením, aby se
mohli řádně připravit na vyučování.

Žáci,  kteří  přijedou  do  školy  na  kole,  mají  možnost  uzavřít  si  kola  do  vyhrazeného
uzamykatelného prostoru (klíče obdrží oproti záloze). Odkládat kola na jiném než vyhrazeném
místě je zakázáno!

Žáci přicházejí do výuky převlečeni a přezuti.

 Pobyt ve škole

Do odborných učeben a tělocvičny vstupují žáci za dozoru vyučujícího.

Po celou dobu pobytu ve škole nesmějí žáci bez dozoru manipulovat s elektrickým zařízením
školy a el. spotřebiči. Je zakázáno přemisťování nábytku a školního zařízení bez souhlasu vedení
školy.

Při  přecházení  do  jiné  budovy  dodržují  žáci  pravidla  silničního  provozu.  Přesuny  probíhají
zásadně o přestávkách a v hodinách k tomu určených. Žáci se zbytečně nezdržují v šatně a celá
třída odchází ze školy pohromadě pod dohledem příslušného vyučujícího.

 Potvrzení

Všechna potvrzení se vyřizují v místnosti č. 47 hromadně pro celou třídu, v hodinách určených
pro žáky.

Veškeré záležitosti projednává žák nejprve se svým třídním učitelem.
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2.   Práva  žáků  a zákonných zástupců 

Žáci  mají právo

 na úctu a slušné jednání;

 na vzdělání podle schváleného vzdělávacího programu školy;

 na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání;

 na informace a poradenskou pomoc školy týkající se vzdělávání žáků;

  vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání žáků,
upozorňovat vedení školy na nedostatky ve výuce; 

 aktivně se podílet na výchovně-vzdělávacím procesu školy;

 být klasifikován podle Pravidel pro hodnocení žáků;

 volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí;

 prostřednictvím školské rady, žákovské samosprávy, třídní samosprávy či třídního učitele 
předkládat podněty k rozvoji školy;

 vyžádat si individuální pohovor s pedagogem, se zástupcem vedení školy;

 využívat  odborných  učeben  nad  rámec  vyučování  za  účelem  zdokonalení  a  
prohloubení  znalostí,  dovedností  a  profesních  schopností  (po  předběžné  dohodě,  se  
souhlasem a za dozoru správce příslušné učebny);

 zúčastnit se vzdělávací a zájmové činnosti,  výchovných, poznávacích a společenských  
akcí pořádaných nebo doporučených školou v oblasti sportovní, kulturní, společenské  
apod.

 být  předem poučen  o  bezpečnosti  a  seznámen  s organizací  společenských  akcí  jako  
jsou  exkurze, kurzy, stáže apod.

 upozornit  vedení školy na nedostatky v zařízení školy,  které by mohly ohrozit  zdraví  
žáků, způsobit požár nebo ohrozit provoz školy;

 na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.

Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání, chování a absenci zletilých i nezletilých žáků
mají právo také jejich rodiče nebo jejich zákonní zástupci. Zákonní zástupci žáků mají také právo
volit  a  být  zvoleni  do  školské  rady  a  vyjadřovat  se  ke  všem  rozhodnutím  týkajících  se
podstatných  záležitostí  vzdělávání  žáků.  Současně  mají  právo  na  informace  a  poradenskou
pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání.

3.   Povinnosti žáků a zákonných zástupců

Žáci jsou povinni

 řádně docházet do školy; 

 dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti,  s nimiž
byli seznámeni;

 plnit  pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a
školním řádem.
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Zletilí žáci jsou dále povinni

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

 dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými
školním řádem;

 oznamovat škole údaje podle §28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou
podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

Zákonní zástupci žáků jsou povinni

 zajistit, aby žák řádně docházel do školy;

 na vyzvání ředitele/ky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících
se 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 podle §28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. a další údaje, které
jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

Přijetí  na školu zavazuje žáka řádně a pravidelně chodit do školy podle stanoveného rozvrhu
hodin. V období školního vyučování, kdy je ukončena výuka v posledním ročníku vzdělávání, již
žák školu po vydání vysvědčení nenavštěvuje.

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování

a) z důvodů předem známých:
o obrátí se na svého třídního učitele se žádostí o uvolnění;
o o uvolnění z vyučování vždy rozhoduje třídní učitel (v případě jeho nepřítomnosti

zástupce třídního učitele), navíc si žák vyžádá svolení od příslušného vyučujícího,
v jehož hodině nebude přítomen;

o pokud jde o absenci delší než 3 dny, požádá prostřednictvím třídního učitele o
uvolnění z vyučování ředitele/ku školy.

b) z nepředvídatelných důvodů:

o zletilý  žák  nebo zákonný zástupce  nezletilého  žáka  je  povinen doložit  důvody
nepřítomnosti žáka ve vyučování  nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku
jeho nepřítomnosti.

V den příchodu do školy předloží třídnímu učiteli omluvenku. Liknavost omlouvání absence
bude posuzována jako porušení školního řádu s následným výchovným opatřením.

Pokud se žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není
omluvena, vyzve ředitel/ka školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého
žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti. Žák, který do 10 dnů od doručení
výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, přestává být tímto dnem žákem
školy (zákon č. 561/2004 Sb., §68).
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Jakékoli poranění v době vyučování hlásí žák vyučujícímu v příslušné hodině a neprodleně i
třídnímu učiteli. Příslušný vyučující provede záznam do knihy úrazů a sepíše hlášení o úrazu
pro pojišťovnu.

Onemocní-li  žák (nebo osoba,  se kterou bydlí)  nakažlivou chorobou, oznámí to  neprodleně
písemně ředitelství školy a vyučování se může zúčastnit pouze se souhlasem lékaře.

Veškerá absence žáka je zapsána v žákovském průkazu. Žáky omlouvají rodiče. 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. Rodiče mohou uvolnit žáka z vyučování max. 3x
za pololetí, vždy po předchozím projednání s třídním učitelem.

 Uvolnění z vyučování

Žáci, kteří se z jakýchkoliv příčin nemohou zúčastnit TEV, se omlouvají vyučujícím TEV
před hodinou.

Žáci uvolnění z TEV, příp. jiného předmětu na základě písemné a doložené žádosti, musí
být  přítomni  ve  vyučování,  avšak  jsou  zaměstnáni  pomocnými  úkoly  dle  pokynů
zástupce/kyně ředitele/ky. Na první nebo poslední vyučovací hodinu je žák uvolněn bez
náhrady  (vyhl.  č.  13/2005  Sb.,  §21)  po  předchozím  písemném  souhlasu  zákonného
zástupce,  v případě  nezletilých  žáků,  nebo  s jejich  písemným  souhlasem,  v případě
zletilých žáků.

 Návštěvy u lékaře

Žáci navštěvují lékaře pokud možno v době mimo vyučování.

Pokud je žák objednán k lékaři,  nahlásí  tuto skutečnost  vždy předem svému třídnímu
učiteli.

 Kárná opatření při neomluvené absenci 

Počet neomluvených hodin:

1 hod.  důtka TU, 

2-3 hod.  důtka ŘŠ, 

4-7 hod.  druhý stupeň z chování,

8 – 9 hod.  třetí stupeň z chování,

Při  vyšší  neomluvené  absenci  se  postupuje  v souladu  s Metodickým  pokynem  MŠMT  ČR
k jednotnému  postupu  při  uvolňování  a  omlouvání  žáků  z vyučování,  k  prevenci  a  postihu
záškoláctví (č. j. 10 194/2002-14) a podle §68 školského zákona. 

Akce pořádané školou (kurzy, exkurze)

Cesta na školní akci a zpět je činností přímo související se vzděláváním. Žáci mohou nastupovat
nebo  vystupovat  po  trase,  pokud  předloží  žádost  zákonných  zástupců,  popř.  svoji  žádost
v případě zletilého žáka.

 Mimoškolní činnost

                                                                           strana 4



Žák může pracovat v kterékoliv společenské organizaci, z čehož ale nevyplývá nárok na
uvolňování z vyučování. O uvolnění rozhoduje třídní učitel nebo ředitel/ka školy podle
výše uvedených zásad.

4. Chování žáků ve škole a mimo školu

 Žák nesmí spáchat trestný čin ve škole ani mimo školu

 Chování k pedagogickým pracovníkům, oslovování, zdravení

Žák plní svědomitě a bez odmluv všechny pokyny a příkazy ped. pracovníků. Totéž platí
pro chování žáků při konání školní praxe a jiných akcích pořádaných školou.

Žák prokazuje patřičnou úctu ped. pracovníkům i ostatním zaměstnancům školy. Oslovuje
je plným funkčním titulem.

Při setkání s nimi hlasitě pozdraví. Zdraví i další dospělé osoby, se kterými se ve škole
setká (např. návštěvy).

Při  pozdravení  i  při  rozhovoru  s  vyučujícím  nemá  žák  ruce  v  kapsách.  Při  vstupu
vyučujícího do třídy a při jeho odchodu zdraví žáci povstáním.

 Oblečení

Žáci jsou povinni přicházet do školy přiměřeně společensky oblečeni.
Pro chlapce - dlouhé látkové černé kalhoty, košile, kravata, vesta nebo sako.

Pro  dívky -  jednobarevné  společenské  látkové  kalhoty  nebo  sukně  a  látkové  halenky
košilového střihu, šaty, sako nebo jednobarevný svetřík, vesta

Ve škole je  zakázáno nosit rifle všech barev a jiné součásti oděvu z rifloviny,  veškerá
trička  a  mikiny,  kalhoty  a  sukně  sportovního  střihu  (tzv.  kapsáče),  kalhoty  zdobené
přezkami a cvočky.

Společenské oblečení vyžaduje studijní obor vzdělání, který si žáci zvolili, a předpoklad,
že  po  ukončení  školy  budou  pracovat  v  oblasti  cestovního  ruchu,  hotelnictví,
managementu.  Všechny  tyto  činnosti  vyžadují  nejen  dobré  znalosti,  ale  i  dokonalé
vystupování, chování a úpravu zevnějšku. Je proto cílem školy, aby se tomuto žáci učili
již od samého počátku a aby se všechny tyto návyky staly pro ně samozřejmostí.

K maturitní zkoušce přistupují žáci ve společenském obleku.

Instrukce k vybavení pro výuku v praktických předmětech a tělesné výchově obdrží žáci v
první vyučovací hodině od příslušných vyučujících.

Žáci oboru Management a turismus budou nosit v hodinách GAS bílý plášť, bílé boty a
bílou čepici. Žáci oboru Hotelnictví a turismus budou v hodinách TPP a praxe oblečeni
takto: bílá čepice, bílý rondon, bílé kalhoty, bílá zástěra a bílé boty.

V hodinách TOS a TOP a praxe musí žáci obou oborů mít toto oblečení: děvčata – černou
sukni, bílou  halenku a „školní“ vestičku; chlapci – černé kalhoty, bílou košili a „školní“
vestičku.

Žáci  si  opatří  přezůvky  do  třídy  (není  povolena  sportovní  obuv  nebo  obuv,  která
zanechává šmouhy).
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Žák je povinen:

 přesně  dodržovat  vyučovací  dobu;  během  vyučování  nesmí  opustit  učebnu  a  školní
budovu bez vědomí vyučujícího;

 přinášet do výuky stanovené pomůcky, školní potřeby a učebnice;

 šetřit  školní  majetek  a  zařízení  školy;  chránit  je  před  poškozením;  je  povinen hradit
škody vzniklé jeho zaviněním a vždy hlásit třídnímu  učiteli poškození majetku, případně
ztrátu osobních věcí;

 uvědomit si, že krádeže a vandalismus jsou protiprávním jednáním a jakmile se škola o
takovém jednání dozví,  bude tuto skutečnost  hlásit  orgánům činným v trestním řízení
nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil;

 své místo v učebně udržovat v čistotě a pořádku;

 dodržovat zasedací pořádek určený třídním učitelem (v odborných učebnách  vyučujícím
daného předmětu);

 po příchodu do školní budovy se přezout; 

 oznámit  na  začátku  školního  roku  třídnímu  učiteli  adresu  svého  trvalého  bydliště,
přechodného bydliště a bydliště svých rodičů; v průběhu školního roku hlásit všechny
změny v osobních údajích;

 při odchodu z učebny si musí vzít s sebou všechny své věci a pomůcky.

Žákům je zakázáno:

 kouřit  v  prostorách  budovy školy  a  v jiných  prostorách,  kde  probíhá  výuka  (penzion
Beskyd, hotely…), v okolí školy a na veřejných prostranstvích a při akcích pořádaných
školou;

Sankce při porušení zákazu:
1x napomenutí třídního učitele

2x důtka třídního učitele

3x důtka ředitele/ky školy

4x podmíněné  vyloučení  ze  školy  (oznámení  orgánu
sociálně  právní ochrany)

 konzumovat  ve  škole  a  na  všech  akcích  pořádaných  školou  alkoholické  nápoje.  Za
protiprávní je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání alkoholických nápojů.

Sankce při porušení zákazu:
        - podmíněné vyloučení ze školy (dle závažnosti oznámení orgánu sociálně právní 

ochrany)

 konzumovat   a  držet  ve škole a na všech akcích pořádaných školou  drogy, návykové
nebo jiné zdraví škodlivé látky a vstupovat do školy pod jejich vlivem;  
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Sankce při porušení zákazu:
      -podmíněné vyloučení ze školy (oznámení orgánu sociálně právní ochrany dle závažnosti       
       Policii ČR)

 výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek, a
to  bez  ohledu na věk žáka a  prostředí,  ve kterém by k tomu docházelo.  Zakázáno  je
rovněž navádění k užívání těchto látek.

Sankce při porušení zákazu:
      -žák bude předán Policii ČR a následně vyloučen ze školy

Postup pedagogického pracovníka při porušení výše uvedených zákazů:

 o události  sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud a od koho má
tabákový výrobek, alkohol, OPL) - zápis založí metodik prevence do své agendy

 podle závažnosti porušení školního řádu (prohřešek proti školnímu řádu, přestupek či
trestný čin) vyrozumí vedení školy zákonného zástupce žáka, orgán sociálně právní ochrany
obce s rozšířenou působností nebo policii ČR

 v případě  nálezu  alkoholu  v prostorách  školy  uvědomí  vedení  školy  a  nalezenou
tekutinu uloží u vedení školy a zpracuje stručný záznam o události

 v případě   nálezu  alkoholu  u  některého  žáka  uvědomí  vedení  školy,  sepíše  stručný
záznam s vyjádřením žáka  a zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (v případě
odmítnutí podpisu uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu). Zápisu i rozhovoru s žákem
je přítomen ředitel/ka školy nebo její zástupce.

 v případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a žák se jimi intoxikoval,  je
předána zajištěná tekutina přivolanému lékaři

 v případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační
test  na  přítomnost  alkoholu  nebo  OPL  (pouze  na  základě  předem  získaného  souhlasu
zákonného zástupce nebo žáka staršího 18 let)

 při  zjištění  navádění  jiných  žáků  k užívání  OPL  a  při  jejich  distribuci  vyrozumí
pracovník vždy vedení školy a následně policii ČR

 při nálezu OPL ve škole či při zadržení této látky u některého žáka uvědomí pracovník
ihned vedení školy, sepíše stručný záznam za přítomnosti žáka, ředitele/ky školy nebo jejího
zástupce a  vyrozumí policii ČR

 v případě intoxikace žáka předá látku přivolanému lékaři

 v případě podezření, že některý z žáků má u sebe nějakou OPL, bezodkladně vyrozumí
policii a žáka izoluje od ostatních do jejího příjezdu

Při řešení případů konzumace, přechovávání,  šíření a distribuce tabákových výrobků,
alkoholu a OPL ve škole a případů souvisejících s krádežemi a vandalismem postupují
pracovníci  školy  dále  dle  přílohy  č.  1  k Metodickému  pokynu  k primární  prevenci
sociálně patologických jevů u dětí,  žáků a studentů ve školách a školských zařízeních,
vydaného  Ministerstvem  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  ČR  dne  16.10.2007  pod  č.j.
20 006/2007-51. 
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Při prevenci sociálně patologických jevů se pedagogičtí pracovníci řídí výše uvedeným
Metodickým pokynem.

 šikanování  spolužáků  a  vyučujících.  Šikanováním  se  rozumí  jakékoli  chování,  jehož
záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka či učitele.

Sankce při porušení zákazu:

-  agresoři  budou  potrestání  důtkou  třídního  učitele  nebo  důtkou  ředitele/ky  školy,
v opakovaných a závažných případech podmíněným vyloučením a vyloučením ze studia na
střední škole

Při  řešení  šikany postupují  pracovníci  školy  dle  Metodického pokynu ministra  školství,
mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení.

 Žákům je dále zakázáno:

 nosit zbraně;  

 nosit do školy větší peněžní částky a cennosti nebo věci nebezpečné pro zdraví  a život
lidí;

 ponechávat peníze a jiné cennosti v šatně školy a tělocvičny, protože za jejich případnou
ztrátu nenese škola odpovědnost;

 ukládat učební pomůcky a pracovní oděv (cvičební úbor) ve třídě a v šatně;

 používat elektrospotřebiče bez vědomí vyučujícího;

 konat večírky, diskotéky a jiné akce pod hlavičkou školy bez povolení ředitelství školy,
toto  povolení  žáci  vyřizují  prostřednictvím třídního učitele  a  na danou akci  musí  mít
zajištěn pedagogický dozor;

 odkládat předměty na parapetní desky a na radiátory nebo si na ně sedat;

 s ohledem na  zaměření  oborů  vzdělání  a  praxi  vykonávanou  mimo  školu  nepřipouští
Školní řád výstřelky v oblékání, účesech a barvě vlasů, piercing a podobně;

 v učebnách se vyklánět z oken, sedat na zábradlí terasy;

 v prostorách školy žvýkat žvýkačky;

 v době výuky provádět úpravy zevnějšku;

 po dobu vyučování mít zapnutý mobilní telefon, MP3 přehrávač apod. (tyto přístroje musí
mít řádně uschovány v tašce.)

5. Prevence užívání návykových látek

Všem  osobám  je  v prostorách  školy  zakázáno  užívat  návykové  látky  a  ve  škole  s nimi
manipulovat (neplatí v případě, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu,
který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením).

Požívání  OPL  (omamných  a  psychotropních  látek)  osobami  mladšími  18  let  je  v ČR
považováno ze nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů
sociálně - právní ochrany dětí.
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 V případě,  že  se  škola  o  takovém  chování  dozví,  bude  tuto  skutečnost  hlásit
zákonnému zástupci žáka.

 Škola je povinna oznámit orgánu sociálně - právní ochrany dětí obecního úřadu obce
s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové
látky.

 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 OPL, v prostorách školy
nebo v případě přechovávání takové látky žákem bude škola postupovat stejně jako
v bodu předchozím.

6.  Krádeže. Vandalismus, ničení školního majetku

Krádeže

Krádeže  jsou protiprávním jednáním a  jakmile  se  škola  o  takovém jednání  dozví,  bude tuto
skutečnost  hlásit  orgánům  činným  v trestním  řízení,  nebo  doporučí  poškozenému  (jeho
zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil.

Žáci by měli  dokázat protiprávní jednání rozpoznat,  by měli  být všímaví  vůči svému okolí  a
v případě, kdy budou svědky takového jednání, měli by ohlásit věc pedagogickému pracovníkovi
školy.

Postup v případě krádeže:                                                                                                      
V případě krádeže odpovědný pedagogický pracovník pořídí záznam na základě výpovědi 
poškozeného.

Věc bude předána orgánům činným v trestním řízení (místní nebo obvodní oddělení Policie ČR),
nebo bude poškozený žák (jeho zákonný zástupce) poučen, že má tuto možnost. V případě, že je
znám pachatel, bude skutečnost nahlášena orgánu sociálně-právní ochrany (byl-li pachatel mladší
18 let) a současně bude věc předána orgánům činným v trestním řízení.

Vandalismus, ničení školního majetku

Ničení školního majetku je formou protiprávního jednání.       

Každý žák je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola 
požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti.       

Žák  je povinen šetřit školní majetek a zařízení školy, chránit je před poškozením a vždy po 
zjištění poškození majetku hlásit tuto skutečnost neprodleně třídnímu učiteli nebo, v případě jeho 
nepří –tomnosti, zástupci třídního učitele, který tuto skutečnost oznámí tajemnici školy.   

Každý žák na začátku školního roku převezme svoji část lavice, židli a skříňku, zkontroluje jejich
stav a ve stejném stavu věci předá na konci školního roku třídnímu učiteli.                         
Poškození, které bylo způsobeno jinak než běžným opotřebením, je žák povinen uhradit.              
V případě, že v průběhu roku zjistí poškození  svěřeného majetku,  které  nezavinil, nahlásí  tuto 
skutečnost ihned třídnímu učiteli nebo, v případě jeho  nepřítomnosti,  zástupci  třídního  učitele.

Postup v případě zjištění poškození školního majetku:                                                                      
Jakmile vznikne škoda na školním majetku, bude o celé záležitosti vyhotoven záznam a odpověd-
ní pracovníci školy (v případě většího poškození za pomoci Policie ČR) se pokusí odhalit viníka. 

                                                                           strana 9



V případě, že viníka škola zjistí, bude na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu škody. 
V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého žáka  a  školou  k  dohodě o  náhradě 
škody, bude škola vymáhat náhradu soudní cestou.

 

7.  Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

jsou stanovena na základě  §69, zák.č. 561/2004 Sb.

 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací. 

 Ve výchovně vzdělávacím procesu se při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka 
uskutečňuje klasifikace průběžná, na konci prvního a druhého pololetí klasifikace 
souhrnná. 

 Podklady pro klasifikaci: 

o průběžné  sledování výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování;

o různé druhy zkoušek (písemné, ústní, praktické, pohybové);

o kontrolní písemné práce a praktické zkoušky předepsané učebními osnovami; 

o analýza výsledků dalších činností žáka (např. schopnost používat osvojené vědomosti,
dovednosti a návyky v konkrétních situacích, schopnost aplikovat teoretické 
vědomosti na praktických příkladech apod.). 

 Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka. 

 Počet kontrolních písemných prací stanoví učební osnovy příslušných předmětů.  
Písemné práce se uschovávají po dobu dvou let. 

 V jednom dni mohou žáci konat pouze jednu písemnou zkoušku, která trvá déle než 
25 minut, nebo jednu kontrolní písemnou práci. Veškeré hodinové a déle trvající 
písemné práce vyznačí vyučující týden předem do třídní knihy. 

 Výsledek ústního zkoušení oznamuje učitel žákovi okamžitě, klasifikaci písemných 
prací a praktických činností do 14 dnů. 

 Před zápisem do třídního výkazu sdělí učitel žákovi výsledek souhrnné klasifikace. 

 Chování neovlivňuje klasifikaci. 

 V případě konání opravných zkoušek jmenuje ředitel/ka školy komisi pro konání této 
komisionální zkoušky. 

 Za každou komisionální zkoušku zaplatí žák poplatek 150,- Kč. Při závažné 
dlouhodobé absenci, především ze zdravotních důvodů, může ředitel/ka školy na 
základě žádosti platbu prominout.

Výpis z Pravidel pro hodnocení žáků: 

o Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován stupni:
1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný 

o Není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u 
příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „ nehodnocen“.
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o Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn, uvede se na vysvědčení 
u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „ uvolněn“.

o Chování žáka se klasifikuje stupni:
1 – velmi dobré, 2 – uspokojivé, 3 – neuspokojivé 

o Žák je na konci prvního a druhého pololetí hodnocen:
a) prospěl s vyznamenáním, b) prospěl, c) neprospěl, d) nehodnocen

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

o Žák prospěl, nemá-li z některého vyučovacího předmětu prospěch nedostatečný 
o Žák neprospěl, má-li z některého vyučovacího předmětu prospěch nedostatečný nebo 

není-li žák hodnocen z některého předmětu na konci druhého pololetí.
o Žák je nehodnocen, pokud ho není možné hodnotit z některého předmětu na konci 

prvního pololetí ani v náhradním termínu. 
o Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději 
do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák 
nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.

o Opravné zkoušky a komisionální zkoušky se řídí ustanoveními § 69 zák.č. 561/2004 
Sb. (školský zákon) a §6 vyhlášky MŠMT ČR č. 13/2005 Sb. 

o Výchovná opatření se řídí ustanoveními § 10 vyhlášky MŠMT ČR č, 13/2005 Sb. :
- Ředitel/ka školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě 

podnětu vyučujících žákovi udělit pochvalu ředitele/ky školy za projev 
lidskosti, školní iniciativy nebo dlouhodobou úspěšnou práci

- Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu od 
vyučujících po projednání s ředitelem/kou školy žákovi udělit pochvalu třídního
učitele nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo déle trvající 
úspěšnou práci

- Při porušení povinností stanovených v tomto školním řádu lze podle závažnosti 
tohoto porušení žákovi uložit:

 napomenutí třídního učitele
 důtku třídního učitele
 důtku ředitele/ky školy

o Ředitel/ka školy může vnitřním předpisem blíže upravit a podrobněji rozpracovat 
jednotlivá ustanovení těchto pravidel pro hodnocení žáků

Podrobnosti jsou uvedeny v Pravidlech pro hodnocení žáků, která jsou nedílnou součástí 
školního řádu.

8.  Stravování a žákovské služby

 Stravování je upraveno zvláštním vnitřním předpisem školy.

 Žákovské služby ve třídě určuje třídní učitel.

Služba odpovídá za třídní knihu po celou dobu výuky, hlásí nepřítomné žáky. Během dne
dohlíží  na  pořádek ve  třídě,  odpovídá  za  klid  po  dobu přestávek  a  hlásí  do  5  minut
nepřítomnost učitele zástupci ředitele/ky nebo v kanceláři školy. Dohlíží na přezouvání ve
třídě a hlásí závady na zařízení učebny třídnímu učiteli.

                                                                           strana 11



Větrá učebnu, nedovolí žákům vyklánět se z oken. Kontroluje, zda je učebna v pořádku a
bez závad.

Služba  dohlíží  na to,  aby po poslední  vyučovací  hodině byly  všechny židle  položeny
sedadly na lavice, sebrány papíry, umyta tabule, uzavřena okna, vodovodní kohoutky a
zhasnutá světla. Služba odchází ze třídy poslední. 

9.   Závěrečná ustanovení

Při zvláště závažném  porušení školního řádu může ředitel/ka školy  okamžitě vyloučit žáka ze
školy.

Ustanovení školního řádu se vztahují na všechny žáky denního studia a všechny pracovníky školy
od 3. 1. 2013. Třídní učitelé podrobně seznámí žáky své třídy se zněním školního řádu.

Schváleno školskou radou  dne  3.1.2013          

                   

Mgr. Dalibor Fusek
ředitel školy 

Nedílnou součástí školního řádu jsou: Pravidla pro hodnocení žáků
              Metodický pokyn k ochraně bezpečnosti a zdraví žáků
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