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A) Školní řád
1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců
s pedagogickými pracovníky školy.
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1.1 Práva žáků

Škola respektuje práva každého žáka bez jakékoli diskriminace podle rasy, barvy pleti,
pohlaví, jazyka, náboženství, politického smýšlení, národnostního nebo sociálního původu a
bez diskriminace jeho tělesného nebo duševního postižení.
Žák má právo:
 na vzdělání podle školního vzdělávacího programu nebo platných učebních
dokumentů a na účast ve výuce,
 na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
 na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho
duchovní, morální a sociální rozvoj. Má právo na ochranu před informacemi, které
škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku,
 má právo předkládat (prostřednictvím svých zástupců v školské radě) oprávněné
návrhy ke zkvalitnění činnosti SOU, vznášet připomínky a názory ke kvalitě stravy ve
školní jídelně, ke způsobu výuky atd. Za kritiku a své názory nesmí být žák
postihován,
 na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí
vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého
občanského soužití. Jeho názorům musí být dána náležitá váha,
 sdělit svůj názor třídnímu učiteli, ostatním pedagogickým pracovníkům, výchovnému
poradci, zástupcům ředitele a řediteli školy. Může požádat o pomoc při řešení svých
problémů - studium atd., případně problémů, které se týkají jiného žáka nebo skupiny
žáků - šikana, drogy... Pro tyto účely může využít i schránku důvěry,
 na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před
sociálně patologickými jevy. Má právo na využití preventivních programů, které
slouží k poskytnutí potřebné podpory v uvedených oblastech,
 plně využívat materiální vybavení SOU pro své další vzdělávání a výchovu,
 navštěvovat doučování a konzultace u pedagogických pracovníků,
 zúčastňovat se zájmové činnosti mimo SOU, která však nesmí být na úkor plnění
školních povinností,
 zúčastňovat se mimoškolních činností a akcí pořádaných SOU,
 volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí,
 zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni,
pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel
školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,
 na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v
záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu,
 na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost,
 V případě, že se žák cítí jakýmkoliv způsobem poškozován ze strany spolužáků,
pedagogických a ostatních pracovníků SOU, má nárok na vyšetření záležitosti a
případná následná opatření vedoucí k nápravě situace.
1.2 Povinnosti žáků




řádně docházet do školy do SOU pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin,
týdenních plánů nebo pokynů pedagogických pracovníků,
řádně se vzdělávat, osvojovat si znalosti a dovednosti stanovené pedagogickými
dokumenty, svědomitě pracovat a plnit pracovní úkoly uložené vyučujícími, získávat

2






















vědomosti, dovednosti a návyky, sebevzdělávat se, připravovat se na své budoucí
povolání,
účastnit se mimoškolních aktivit a nepovinných předmětů, na které se přihlásil,
dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a
bezpečnosti, s nimiž byl seznámen
plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců školy
vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,
vyjadřuje-li své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem,
nepoškozovat majetek školy a spolužáků, případné škody je povinen zaplatit,
chovat a vyjadřovat 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,
neohrožovat zdraví a bezpečnost vlastní i svých spolužáků, dodržovat zásady
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární opatření,
podvolit se ověření, zda žák není pod vlivem alkoholu, návykových látek a jiných
látek poškozujících zdraví (kontroly mohou provádět jen osoby pověřené ředitelem
SOU),
prokazovat patřičnou úctu pedagogickým a ostatním pracovníkům,
přicházet do SOU slušně a přiměřeně oblečen v souladu s předpisy BOZP. Ve
vyhrazených prostorách školy se přezouvat do domácí obuvi bez černých podešví,
dodržovat vyučovací jednotku, při začátku vyučování musí žák být na svém místě v
učebně i na pracovišti připraven k vyučování. Během vyučovací doby nesmí tato
místa opustit bez souhlasu vyučujícího,
přinášet do vyučování učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů
vyučujícího,
udržovat své místo v učebně a na pracovišti v čistotě a v pořádku a pomáhat při
udržování pořádku ve všech prostorách SOU, dodržovat základní hygienické zásady a
návyky,
šetřit zařízení a ostatní majetek SOU, chránit jej před poškozením a každé jeho
poškození či závadu hlásit vyučujícímu. Hospodárně zacházet se zapůjčenými
učebními pomůckami a ochrannými oděvy,
zacházet šetrně nejen s věcmi svými, ale i s věcmi svých spolužáků,
vystupovat ukázněně při všech akcích pořádaných SOU a řídit se pokyny
pedagogického dozoru,
dbát zásad občanského soužití a společenského chování při všech příležitostech,
nepoškozovat svým chováním na veřejnosti dobré jméno SOU,
se všemi záležitostmi se žáci obracejí na příslušného pedagogického pracovníka, dále
na třídního učitele, popřípadě na ředitele SOU nebo jeho zástupce,
záležitosti v kanceláři si žáci obstarávají v době stanovené ředitelem SOU,
žákovské služby určené třídním učitelem vykonávají své povinnosti dle jeho pokynů.

jsou-li zletilí:
 informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, 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 nezbytné pro školní matriku (jméno a příjmení, rodné číslo,
státní občanství a místo trvalého pobytu, údaje o předchozím vzdělávání, včetně
dosaženého stupně vzdělání, údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních
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obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování školské služby nebo vzdělávání,
údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu
postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je dítě, žák nebo
student sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte
nebo nezletilého žáka nebo zletilým žákem či studentem poskytnut, údaje o zdravotní
způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro
doručování písemností, telefonické spojení a další údaje, které jsou podstatné pro
průběh vzdělávání nebo bezpečnost, a změny v těchto údajích).
Žákům je zakázáno:
 kouřit v prostorách SOU, na pracovištích praktického vyučování, v domově mládeže
a na všech akcích pořádaných SOU,
 nosit, držet, distribuovat a zneužívat alkohol, návykové látky a jiné látky poškozující
zdraví v areálu SOU, na pracovištích praktického vyučování, domova mládeže, a při
všech činnostech organizovaných SOU.
 používat mobilní telefon v průběhu vyučovací hodiny - zvonění musí být vypnuto; po
dobu vyučování je žáku zakázáno používání přenosných radiopřijímačů a osobních
přehrávačů
 manipulovat s audiovizuální a počítačovou technikou v učebnách bez dozoru
vyučujících,
 nosit do SOU bez vážných důvodů větší peněžní částky nebo cennější předměty nebo
takové předměty, které by rozptylovaly pozornost žáků nebo byly nebezpečné pro
život a zdraví (např. zbraně, výbušniny, chemikálie apod.)
 vyrušovat při vyučování a zabývat se činnostmi, které nejsou předmětem vyučování,
 opouštět svévolně budovu SOU nebo pracoviště praktického vyučování.
 zdržovat se po ukončení vyučování v budově školy (s výjimkou vestibulu),
 duševně nebo fyzicky omezovat, "šikanovat" ostatní spolužáky a vyžadovat na nich
pod pohrůžkou různé služby, předměty, popř. peníze.
Další podrobnosti o chování žáků jsou upřesněny ve vnitřním řádu SOU, v provozních řádech
pracovišť, v řádu domova mládeže, požárním a dopravním řádu SOU.
1.3 Práva zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají právo:
 na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka, Na informace mají v případě
zletilých žáků a studentů právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým
žákům a studentům plní vyživovací povinnost.
 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.
1.4 Povinnosti zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají povinnost:
 zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
 na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se
vzdělávání žáka,
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informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 dokládat důvody nepřítomnosti nezletilého žáka ve vyučování v souladu s
podmínkami stanovenými školním řádem,
 oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (jméno a příjmení, rodné číslo,
státní občanství a místo trvalého pobytu, údaje o předchozím vzdělávání, včetně
dosaženého stupně vzdělání, údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních
obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování školské služby nebo vzdělávání,
údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu
postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je dítě, žák nebo
student sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte
nebo nezletilého žáka nebo zletilým žákem či studentem poskytnut, údaje o zdravotní
způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro
doručování písemností, telefonické spojení a další údaje, které jsou podstatné pro
průběh vzdělávání nebo
bezpečnost, a změny v těchto údajích),
 vstupovat do budovy školy v průběhu vyučování po předchozím ohlášení v sekretariátu,
případně po domluvě s třídním učitelem.
1.5 Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky
školy










Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze
takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího
programu, školního řádu, právních předpisů a dalších nezbytných organizačních
opatření.
Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného
zacházení, sexuálním násilím, zneužíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s
materiály a informacemi pro ně nevhodnými. 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.
Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce
k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje
termín schůzky se zákonným zástupcem žáka.
Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a žáky, nepřímo i zákonnými zástupci žáků,
vycházejí ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a
důstojnosti.
Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči spolužákům a pracovníkům
školy jsou považovány za závažné porušení školního řádu a mohou být důvodem
k udělení kázeňského opatření.

1.6 Ochrana osobnosti ve škole (učitel, žák)



Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před
zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky
poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského
pracoviště, s nimiž přišli do styku.
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Právo žáků a zákonných zástupců žáků na přístup k osobním údajům, na opravu a
výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí
směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů.
Zpracování osobních údajů žáků za účelem propagace školy (webové stránky,
propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem žáka
staršího 18 let nebo zákonných zástupců žáka.
Žáci mají během vyučování vypnuté mobilní telefony, fotoaparáty a jinou
záznamovou techniku, která slouží k pořizování obrazových a zvukových záznamů.
Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, žák) bez jejich svolení je v
rozporu s občanským zákoníkem. Narušování vyučovacího procesu mobilním
telefonem (případně jinou technikou), bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu
řádu.

2. Provoz a vnitřní režim školy
2.1 Docházka do školy

Omlouvání nepřítomnosti:
 Nepřítomnost žáka lze omluvit jen při závažných důvodech.
 Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím
omluvného listu nebo dokladu potvrzeného lékařem.
 Při absenci žáka je nutno neprodleně (nejpozději do tří dnů) informovat třídního
učitele osobně, písemně nebo telefonicky a sdělit mu příčinu absence žáka.
 Po opětovném nástupu do školy žák neprodleně předloží omluvenku třídnímu učiteli.
Je-li žák nezletilý, musí být omluvenka žáka podepsána lékařem nebo jeho zákonným
zástupcem. Omluvenku je potřeba přinést nejpozději do 3 dnů po skončení absence.
 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.
 Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu
učiteli, v případě jeho nepřítomnosti vyučujícímu další hodiny.
 Třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání se ředitelem požadovat
omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem.
 Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. O uvolnění
nezletilého žáka žádá jeho zákonný zástupce. Na základě žádosti může
v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:
jedna vyučovací hodina – vyučující příslušného předmětu,
jeden den – třídní učitel,
více než jeden den – ředitel školy na základě písemné žádosti.
 Absenci zletilých žáků lze omluvit na základě lékařského potvrzení nebo v případě
předem známé nepřítomnosti na základě písemné žádosti podepsané žákem a jeho
rodičem, popřípadě osobou, která vůči zletilému žáku plní vyživovací povinnost.
 Onemocní-li žák nebo se dostane do styku s infekční chorobou, oznámí to žák, u
nezletilého jeho zákonný zástupce, neprodleně řediteli SOU. Takový žák se může
zúčastnit vyučování jen po rozhodnutí příslušného ošetřujícího lékaře.
 Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní po dobu nejméně 5
vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy
písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně
doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován,
jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy
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nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání
zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy.
V případě časté nebo dlouhodobé absence a má-li vyučující odůvodněné pochybnosti
o zvládnutí probírané látky žákem, může vyučující stanovit žákovi SOU termín a
rozsah přezkoušení.

2.2 Teoretické vyučování – organizace, základní pravidla chování, připravenost na vyučování

a) teoretické vyučování se řídí dle rozvrhu hodin a režimu dne schváleného ředitelem SOU,
organizace vyučování se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání.
b) učitelé při vstupu do třídy požadují, aby žáci pozdravili povstáním za přiměřeného ticha
c) než učitelé zahájí vyučování, zkontroluje, jak jsou žáci připraveni na vyučování a v jakém
stavu je učebna
d) učitel je povinen osobně zaznamenat v třídní knize číslo a téma vyučovací hodiny a
nepřítomnost žáků, vyučující v dalších hodinách vždy provádí kontrolu přítomnosti žáků
e) ve vyučovací hodině dohlíží učitel na šetrné zacházení s majetkem SOU, na udržování
čistoty a pořádku ve třídě, zjistí-li jakoukoliv ztrátu nebo poškození věcí, hlásí to podle
problematiky okamžitě správci učebny, třídnímu učiteli nebo zástupci ředitele pro teoretické
vyučování
g) po skončení poslední vyučovací hodiny dohlíží učitel, který měl ve třídě poslední hodinu,
na řádný odchod žáků ze třídy a překontroluje čistotu třídy, zavření oken a vypnutí el.
spotřebičů, zhasnutí světel a uzamčení učebny.
j) povinnosti žáků při teoretickém vyučování:
 zdravit povstáním při vstupu a odchodu pedagogického pracovníka nebo jiné dospělé
osoby do učebny, nekonají-li se právě písemné nebo ruční práce, popř. tělesná cvičení,
 pohybovat se ve třídách jen přezutí,
 při odchodu do jiné učebny uklidit své pracovní místo,
 svévolně neopouštět během vyučování ani o přestávkách areál SOU,
k) povinnosti žákovských služeb ve třídě:
 třídním učitelem určená služba ručí za kázeň a pořádek ve všech prostorách SOU,
kterých třída používá,
 služba přichází podle možnosti do školy dříve, podle pokynů třídního učitele pečuje o
nařízené činnosti, o přestávkách utírá tabuli, větrá třídu, pečuje o její čistotu, donáší
učební pomůcky podle pokynů vyučujících, při přecházení do jiné učebny se postará o
pořádek ve třídě, kterou opouští
 nedostaví-li se učitel do třídy na vyučovací hodinu, oznámí to služba zástupci ředitele
pro teoretické vyučování
 každou vyučovací hodinu hlásí vyučujícímu jmenovitě nepřítomné žáky a plní další
pokyny určené třídním učitelem.
2.3 Praktické vyučování - organizace

a) žáci jsou povinni nastoupit na odborný výcvik podle týdenních plánů nebo podle pokynů
učitele odborného výcviku nejpozději 5 minut před jeho zahájením, odborný výcvik začíná
nástupem žáků a jejich převzetím učitelem odborného výcviku nebo instruktorem v místě
stanoveném učitelem OV,
b) nepřijde-li učitel odborného výcviku k nástupu, oznámí to žák konající službu vrchnímu
učiteli odborného výcviku nebo zástupci ředitele pro praktické vyučování,
c) v průběhu vyučovacího dne se zařazují přestávky, a to nejpozději po 2,5 hod. nejméně
desetiminutová nebo po pěti hodinách třicetiminutová. Žáci jejichž odborný výcvik se koná
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v provozech organizací, mají přestávky shodné s přestávkami platnými pro pracovníky
organizací, přestávek se využije odpočinku nebo k nápravnému tělocviku a nezapočítávají se
do doby trvání vyučovacího dne,
d) pro vykonávání odborného výcviku obdrží žáci osobní ochranné pracovní prostředky, o
které pečují a udržují je v pořádku a čistotě,
e) odměňování žáků se poskytuje v souladu s platnými předpisy
f) 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 učitele odborného
výcviku nebo instruktora žáků,
 upozornit v průběhu vyučovacího dne učitele odborného výcviku nebo instruktora
žáků na všechny závady, které na pracovišti vzniknou,
 uvědomit učitele odborného výcviku nebo instruktora žáků o vzniku jakéhokoliv
úrazu,
 slušně se chovat k pracovníkům podniků při odborném výcviku v těchto organizacích,
f) žákům není dovoleno:
 provádět práce, které mu učitel odborného výcviku nebo instruktor neuložil,
 používat jiné než učitelem odborného výcviku nebo instruktorem žáků určené
elektrické spotřebiče,
 přemisťovat bez souhlasu učitele odborného výcviku jakýkoliv inventář.
3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

 Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména:
a) se školním a vnitřním 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 zásadami bezpečného přesunu na výuku tělesné výchovy,
d) se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním,
e) s postupem při úrazech,
f) poučení o odpovědnosti za škody na majetku
g) s nebezpečím vzniku požáru a s evakuačním řádem a požárními poplachovými směrnicemi,
h) s možností testování (v případě podezření) na přítomnost alkoholu nebo návykových látek
v těle.
 Poučení o bezpečnosti provádí před školními akcemi, exkurzemi a výlety opakovaně
doprovázející učitel.
 Poučení o bezpečnosti při tělesné výchově a na sportovních kurzech provádí vyučující
TV.
Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti
jsou žáci povinni hlásit ihned (nejpozději do konce vyučování) svému třídnímu učiteli nebo
někomu z vyučujících.
3.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy
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Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují
konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů,
uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.
Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek
v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu.
Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování a
pod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům
nebo skupinám, jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou
považovány za hrubý přestupek proti řádu školy.
Žáci (popř. zákonný zástupce) souhlasí s možností orientačního testování přítomnosti
návykových látek v organismu, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky
a možného ohrožení zdraví.

4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků






Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem.
Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob
hradí v plném rozsahu žák, je-li zletilý nebo rodiče nezletilého žáka.
Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.
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, s
vybavením učeben, s uloženými exponáty a modely. Z bezpečnostních důvodů se
žákům zakazuje otevírání oken o přestávkách.

B) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků SOU a nástavbového
studia
1.1 Zásady průběžného hodnocení











Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení.
Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka.
Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole
a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka,
které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních
osnovách jednotlivých předmětů, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a
k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i
v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.
Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.
Při hodnocení a klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a
pedagogický takt vůči žákovi.
Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.
V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za
klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.
Ohodnocením výkonu žáka klasifikačním stupněm posuzuje učitel výsledky práce
objektivně a přiměřeně náročně.
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Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě
vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické
radě.
 Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a
dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období.
 Při klasifikaci chování se přihlíží k uděleným opatřením k posílení kázně.
 Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích
organizovaných školou.
 Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka
získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky :
- soustavným diagnostickým pozorováním žáka,
- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,
- různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové) ,didaktickými
testy,
- kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami,
- analýzou různých činností žáka,
- konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky,
- rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka.
 Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Zkoušení
je prováděno zásadně před kolektivem třídy. Výjimka je možná jen při
diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě
psychologa.
 Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a
poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním
vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě.
 Žák, který je vzděláván podle IVP, je v každém pololetí kromě běžné klasifikace
hodnocen i slovně. Se slovním hodnocením je pak seznámen i jeho zákonný zástupce
(v případě, že se jedná o neplnoletého žáka).
 Žák, který za pololetí v určitém předmětu zameškal více než 30 %, bude v tomto
předmětu nehodnocen.
 Žák, který neabsolvuje všechny předepsané souborné práce z Odborného výcviku,
bude v daném pololetí nehodnocen z odborného výcviku. Pokud tyto souborné práce
za 1. pololetí nesplní ani v náhradním termínu, bude žák nehodnocen i v 2. pololetí.
Známka za souborné práce je významným prvkem hodnocení žáka z Odborného
výcviku.
1.2 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, s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí.
Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů,
nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů
vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku
nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy.
Opravné zkoušky jsou komisionální.
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech
stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí
na vysvědčení stupni prospěchu:
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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 nebo slovní hodnocení po převodu do
klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 - chvalitebný a průměrný
prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako
velmi dobré.
 Žák neprospěl, je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 nedostatečný.
1.3 Výchovná opatření



Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné
právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu
nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy,
záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.
 Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních
vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění
za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.
 Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto
porušení žákovi uložit:
a) napomenutí třídního učitele,
b) napomenutí učitele odborného výcviku,
c) důtku třídního učitele,
d) důtku učitele odborného výcviku,
e) důtku ředitele školy
f) podmíněné vyloučení žáka ze školy,
g) vyloučení ze školy
 Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených
školským zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem rozhodnout o podmíněném
vyloučení nebo o vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení. V
rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy nebo školského zařízení
zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák nebo student v
průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených tímto
zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho
vyloučení. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči
pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné
porušení povinností stanovených školským zákonem.
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2. Kritéria stupňů prospěchu

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:
- předměty s převahou teoretického zaměření,
- předměty s převahou praktických činností a
- předměty s převahou výchovného zaměření.
Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou
klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony
komplexně, v souladu se specifikou předmětu.
2.1 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření

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,
- 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
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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.
2.2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření

Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s
požadavky učebních osnov se hodnotí:
- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,
- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,
- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,
- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,
- kvalita výsledků činností,
- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,
- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí,
- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,
- obsluha a údržba technických 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
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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 technická zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně
překonává vyskytující se překážky.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem.
Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při
praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se
nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si
organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném
využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Technická zařízení a
pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v
práci překonává s občasnou pomocí učitele.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími
výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti.
V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje
občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně
účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je
schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě technických zařízení,
přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s
častou pomocí učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem.
Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci
učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při
volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má
závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o
pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a
energie. V obsluze a údržbě technických zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel
se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým
činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické
činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky.
Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené,
neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže
zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a
nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V
obsluze a údržbě technických zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se
dopouští závažných nedostatků.
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2.3 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření

Žák částečně uvolněný z tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách
doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.
Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky
učebních osnov hodnotí:
- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,
- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,
- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,
- kvalita projevu,
- vztah žáka k činnostem a zájem o ně,
- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost,
výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní
předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a
kolektivních projevech. Jeho projev je přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky
aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o tělesnou kulturu a projevuje k ní aktivní vztah.
Úspěšně rozvíjí svou tělesnou zdatnost.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých
osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho
projev má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené
vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o tělesnou zdatnost.
Rozvíjí si v požadované míře tělesnou zdatnost.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své
schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v
něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje
pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované
míře svou tělesnou zdatnost.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo
uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se
značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně
svou tělesnou zdatnost.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je
povětšině chybný. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat.
Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svou tělesnou zdatnost.
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2.4 Kritéria hodnocení žáků při závěrečné zkoušce
K hodnocení žáků při závěrečné zkoušce jsou využívána kritéria přesně stanovená
v Jednotném zadání závěrečných zkoušek (JZZZ). Pro jednotlivé učební obory jsou kritéria
každoročně centrálně vydávána, včetně zadání zkušebních témat.
2.5 Kritéria hodnocení žáků při maturitní zkoušce
Maturitní zkouška se skládá ze společné části (kritéria jsou stanovena Cermatem), z praktické
a profilové zkoušky.
Stupeň 1 (výborný)
Ústní i písemný projev studenta je kultivovaný a samostatný, bez pomoci učitele reaguje na
otázky odborně správně, používá vhodnou terminologii, prokazuje dobrou orientaci v probírané problematice. Uvažuje a vyjadřuje se logicky.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Student odpovídá víceméně samostatně, jen občas potřebuje drobnou pomoc učitele. Jeho
písemný projev je upravený, přehledný, odborně správný, objevují se drobné nepřesnosti. Při
ústní zkoušce klade učitel častěji otázky.
Stupeň 3 (dobrý)
V písemném i ústním projevu prokazuje student malou samostatnost, ale na položené otázky
vesměs reaguje správně. Nedokáže postihnout souvislosti a vztahy, ale problematiku chápe.
Ne vždy použije odbornou terminologii, někdy ji zaměňuje se slangem. Ve výpočtech občas
chybuje, nezvládá některé postupy.
Stupeň 4 (dostatečný)
Student zvládá odborné učivo jen s obtížemi – chybuje ve výpočtech, v terminologii,
v postupech. Pokud mu učitel pomáhá, dokáže se v problému zorientovat, ale samostatná
práce je pro něho náročná. Jen stěží propojuje dílčí kroky a postupy. Zvládá jen základní
fakta.
Stupeň 5 (nedostatečný)
V písemném a ústním projevu studenta jsou patrné závažné nedostatky, nedokáže reagovat na
učitelovy otázky, nechápe vztahy, nedokončí správně výpočty. Z jeho odpovědí je patrné, že
se neorientuje ani v základním učivu, nezná terminologii. Ani s učitelovou pomocí není
schopen souvislého projevu.

2.6 Stupně hodnocení chování

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:
Stupeň 1 (velmi dobré)
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Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných
přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své
chyby napravit.
Stupeň 2 (uspokojivé)
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu školy. Žák se
dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školního řádu školy;
nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního
učitele dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje
bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.
Stupeň 3 (neuspokojivé)
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování a s ustanoveními
školního řádu. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu, že je jimi vážně
ohrožena výchova popř. bezpečnost a zdraví jiných osob nebo soustavně porušuje školní řád.
Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes
důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.
3. Průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

Ředitel školy může 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.
V individuálním vzdělávacím plánu povoleném z jiných závažných důvodů je určena zvláštní
organizace výuky a délka vzdělávání při zachování obsahu a rozsahu vzdělávání stanoveného
školním vzdělávacím programem.
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.
Závěr

Školní řád středního odborného učiliště obsahuje pedagogicko-organizační, bezpečnostní a
hygienické pokyny a zásady pro jeho racionální, plynulý chod a způsob hodnocení žáků. Je
závazný jak pro žáky a všechny pedagogické tak i ostatní pracovníky SOU. Další povinnosti
a bližší informace jsou uvedeny ve vnitřním řádu SOU, v provozních řádech pracovišť, v řádu
domova mládeže, požárním a dopravním řádu SOU.
Školní řád projednán na pedagogické radě dne 24. 5. 2018

Schváleno školskou radou dne 5. 6. 2018

Ing. Jan Nechutný
ředitel SOU

Mgr. Jana Krobová
předseda školské rady
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