
 1 

VNITŘNÍ SMĚRNICE 

 

Střední zemědělská škola a Střední odborná škola, Poděbrady, p.o.  

se sídlem Boučkova 355, 290 01 Poděbrady 

Školní řád 
Zpracovala Ing. Milena Kavková, ředitelka školy 
Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci a žáci 

Účinnost ode dne 1. září 2017 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří 

součást tohoto předpisu. 
 

  

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední zemědělská škola a Střední odborná škola 

Poděbrady, příspěvková organizace, vydala tento školní řád na základě a ve smyslu ustanovení 

následujících zákonů a prováděcích předpisů:  

a) Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, 

b) Listina základní práv a svobod, 

c) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

d) zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění,  

e) vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších 

předpisů,  

f) vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění, 

g) metodický pokyn MŠMT čj.: 10 194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování a 

omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, v platném znění,  

h) metodický pokyn MŠMT čj.: 37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků 

a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy, v platném znění.  

Školní řád je závazný pro všechny žáky, pedagogické a výchovné pracovníky a přiměřeně pro 

provozní zaměstnance SZeŠ a SOŠ Poděbrady, p. o. se sídlem Boučkova 355, 290 01 Poděbrady. 

II. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI 

A. Základní práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 

1. Žáci mají právo 

a)  na vzdělávání podle školského zákona, 

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání 

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

d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, 

přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost, 

e) na svobodu myšlení a projevu, formulaci vlastních názorů, náboženské vyznání a sexuální 

orientaci. Uplatňování tohoto práva nesmí směřovat proti druhé osobě či poškozovat dobré 

jméno školy, 

f) účasti na samosprávě školy prostřednictvím žákovského parlamentu, který projednává jejich 

připomínky s vedením školy. Parlament se svolává podle potřeb žáků, 

g) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle 

školského zákona, 
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h) účastnit se akcí pořádaných školou, 

i) na konzultace předem domluvené s vyučujícím. 

2. Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo 

a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí, 

b) volit a být voleni do školské rady, 

c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání svých 

dětí, 

d) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle 

školského zákona. 

3. Rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost mají právo na 

informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí.  

 

B. Základní povinnosti žáků, zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků  

1. Žáci jsou povinni  

a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, 

b) docházet na výuku všech povinných předmětů a předmětů, které si vybrali jako volitelné a 

nepovinné v daném pololetí včas dle stanoveného rozvrhu hodin, nejpozději však 5 minut 

před začátkem výuky,  

c) znát a dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž 

byli seznámeni, 

d) zapisovat výsledky klasifikace do studijního průkazu, 

e) plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem, 

f) po ukončení vyučovací hodiny uklidit svá místa a zanechat je v čistotě a pořádku, 

g) na praxi nastoupit v pracovním oděvu a obuvi; nesplnění bude bráno jako vážné porušení 

školního řádu. 

2. Zletilí žáci jsou dále povinni  

a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

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

školním řádem, 

c) oznamovat škole údaje pro školní matriku podle § 28 odst. 2 školského zákona a další údaje, 

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

3. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni  

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy,  

b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se 

vzdělávání žáka,  

c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,  

d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými 

školním řádem,  

e) oznamovat škole údaje pro školní matriku podle § 28 odst. 2 školského zákona a další údaje, 

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

III. CHOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE A DOCHÁZKA DO ŠKOLY  

A. Chování žáků ve škole  

1. Žáci vždy jednají v souladu s etickými, mravními a dalšími normami chování. 

2. Žáci dodržují zásady společenského chování.  

3. V šatně se přezouvají do domácí obuvi, ve které se pohybují po škole.  
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4. Žáci se zodpovědně připravují na vyučování, zpracovávají zadané úkoly, na vyučování mají 

připravené potřebné pomůcky, na hodiny tělesné výchovy a praktická a laboratorní cvičení 

předepsaný oděv a obuv.  

5. Jestliže se žák nemohl na vyučování náležitě připravit, nevypracoval domácí úlohu nebo 

přichází pozdě, omlouvá se a zdůvodňuje dané nedostatky vyučujícímu bezodkladně. Učebnice 

a školní potřeby nosí do školy podle rozvrhu hodin a podle pokynů učitelů.  

6. Žáci udržují své pracovní místo a jeho okolí v čistotě a pořádku.  

7. Žáci nenarušují průběh vyučovací hodiny nevhodným chováním a činnostmi, které se neslučují 

se školním řádem.  

8. Při vstupu dospělé osoby do učebny a při jejím odchodu zdraví žáci povstáním. 

9. Ve škole žák dodržuje zásady kulturního jednání, dbá pokynů pedagogů a jiných zaměstnanců 

školy a zdraví je i cizí osoby. 

10. Mimo školu žáci dbají na to, aby nepoškozovali dobré jméno školy. 

B. Nedovolené činnosti  

1. Žákům je v areálu, na pozemcích školy a při akcích pořádaných školou zakázáno zejména:  

a) přechovávat, užívat a distribuovat tabák, cigarety, drogy, omamné látky a alkoholické 

nápoje,  

b) pobývat pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek,  

c) přechovávat, používat a distribuovat zbraně, chemikálie, výbušniny, pyrotechniku,  

d) manipulovat s otevřeným ohněm,  

e) projevovat jakékoliv prvky diskriminace, násilí, šikany, rasismu vůči druhým osobám,  

f) druhé osoby urážet, zneužívat, fyzicky či psychicky týrat,  

g) poškozovat komunikace, zeleň, dopravní, bezpečnostní a informativní značení,  

h) úmyslně či z nedbalosti poškozovat cizí majetek či se dopouštět jakékoli trestné činnosti,  

i) provozovat další činnosti, které nejsou v souladu s jinými platnými právními předpisy a tím-

to školním řádem,  

j) bez souhlasu vyučujícího pořizovat zvukové, obrazové nebo video záznamy,  

k) nosit předměty, které nesouvisejí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jejich 

nebo jiných osob,  

l) sedat na parapety, běhat po chodbách a schodištích,  

m) dopouštět se hackingu, plagiátorství či kyberšikany,  

n) vpouštět cizí osoby do prostoru školy, 

o) během vyučování opouštět budovu školy bez souhlasu třídního učitele nebo pověřeného 

pedagogického pracovníka. Toto ustanovení se nevztahuje na školní akce a vyučovací 

hodiny, které probíhají mimo budovu školy a na volné hodiny (přestávka na oběd a hodiny, 

kdy se pro daného žáka nekoná žádná výuka či školní akce). 

2. Žákům je zejména při vyučování zakázáno  

a) používat prostředky mobilní komunikace bez souhlasu vyučujícího,  

b) používat nepovolené pomůcky, podvádět, 

c) používat k přesunu na vyučování konané mimo areál školy motorová vozidla. 

3. Neplnění výše uvedených pokynů může vést k uložení kázeňského opatření, resp. sníženého 

stupně hodnocení chování na vysvědčení.  

 

C. Docházka do školy  

1. Dobu návštěvy lékařských ordinací a rehabilitací volí žáci přednostně tak, aby nezameškávali 

vyučování.  

2. Odejde-li žák ze školy během vyučování bez řádné předchozí omluvy u vyučujícího, nebo 

třídního učitele, vystavuje se riziku uložení kázeňského opatření za nedovolené opuštění školy. 

Ustanovení platí obdobně pro společná shromáždění a jiné kolektivní akce školy. 
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3. V případě akutní zdravotní indispozice v době vyučování může být žák uvolněn vyučujícím jen 

po předchozí konzultaci se zákonným zástupcem. Obě strany se zároveň domluví na dalším 

postupu (osobní vyzvednutí zákonným zástupcem, nebo pověřenou osobou, doprovod k lékaři 

zajištěný školou, uvolnění žáka spojené s převzetím odpovědnosti zákonnými zástupci apod.). 

4. Nepřítomnost žáků z důvodů účasti na soutěžích, zájezdech a akcích pořádaných školou se 

zapisuje do třídní knihy, ale nezapočítává se do zameškaných hodin. 

5. V případě, že se žák nemůže vyučování účastnit z důvodů předem známých, požádá zletilý žák 

nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o uvolnění z vyučování písemnou formou se svým 

podpisem. Z jedné hodiny uvolňuje daný vyučující, na delší dobu max. 4 dnů třídní učitel, na pět 

a více dní ředitel školy po konzultaci s třídním učitelem. 

6. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho 

zákonného zástupce nebo zletilého žáka samotného zcela, nebo zčásti z vyučování některého 

předmětu. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. 

7. Případná neúčast žáka na praxi z jakýchkoliv důvodů musí být plně nahrazena v termínech 

určených školou (včetně prázdnin). Praktická výuka tvoří základní profil žáka školy a není 

možné ji nahradit samostatným studiem. 

8. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení 

registrujícího nebo odborného lékaře. Je-li vyučovací jednotka zařazena na začátek nebo na 

konec vyučování, může být nezletilý žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce nebo zletilý 

žák na vlastní žádost bez náhrady. Místo stupně prospěchu se potom na vysvědčení uvede 

„uvolněn(a)“. 

9. Žák, který po splnění povinné školní docházky nepostoupil do vyššího ročníku, přestává být 

žákem školy posledním dnem příslušného školního roku nebo po tomto dni dnem následujícím 

po dni, kdy nevykonal opravnou zkoušku nebo neprospěl při hodnocení v náhradním termínu, 

anebo dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku.  

 

D. Způsob omlouvání nepřítomnosti, řešení neomluvené nepřítomnosti a postup zúčastněných 

subjektů  

1. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z předem známých důvodů, požádá sám (je-li plnoletý) 

nebo jeho zákonný zástupce třídního učitele (nebo jeho zástupce, v případě jejich nepřítomnosti 

pověřeného pracovníka školy) předem o uvolnění z vyučování. Je-li žák ubytován v domově 

mládeže, uvědomí o tom současně také vychovatele. 

2. Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen oznámit důvody nepřítomnosti 

žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti. Lze k 

tomu účelu využít i telefonní číslo 325 503 170, nebo e-mailovou adresu 

prijmenitridnihoucitele@szes.cz. Nepřítomnost v rozsahu jednoho dne může být omluvena 

zákonným zástupcem, plnoletým žákem či lékařem. Při nepřítomnosti delší než jeden den nebo 

při časté a opakované absenci může třídní učitel požadovat při omluvě lékařské potvrzení. 

Případné prodloužení nepřítomnosti je nutné opětovně a neprodleně oznámit třídnímu učiteli.  

3. Žák je povinen předložit omluvu absence třídnímu učiteli (nebo jeho zástupci, v případě jejich 

nepřítomnosti pověřenému pracovníku školy) v den nástupu do školy po nepřítomnosti, jinak se 

vystavuje riziku uložení kázeňského opatření za pozdní omlouvání absence. 

4. Omluva se vždy zaznamenává do studijního průkazu žáka. 

5. Jestliže se žák po splnění povinné školní docházky 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 nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, 

jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy. 
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6. Nepřítomnost žákyně pro těhotenství nebo mateřství se omlouvá stejně jako nepřítomnost pro 

nemoc. 

7. Evidenci docházky žáků do vyučování a omlouvání absencí vede třídní učitel v třídní knize. 

6. Opakované pozdní příchody neomluvené vážným důvodem vedou k udělení kázeňského 

opatření. 

7. Všechny zameškané hodiny musí být řádně omluveny. Pokud nejsou omluveny podle 

stanovených podmínek, jsou považovány za neomluvené. Neomluvená absence je důvodem k 

udělení kázeňského opatření, resp. sníženého stupně hodnocení chování na vysvědčení.  

IV. PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY  

1. Všichni zaměstnanci a žáci školy se vzájemně respektují a chovají se k sobě ohleduplně se 

zásadami společenského chování.  

2. Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky, jsou důvěrné a vztahuje se 

na ně ochrana osobních údajů.  

3. Fotografie žáků ze školy a školních akcí se zveřejňují v tisku a webových stránkách školy pouze 

s předchozím souhlasem zákonných zástupců nezletilých žáků nebo zletilých žáků samotných.  

4. Při důvodném podezření na zneužívání a manipulaci s návykovými látkami činí škola opatření 

k ochraně zdraví žáka tím, že telefonicky informuje rodiče nezletilého žáka. Poté podrobí žáka 

testu na alkohol či návykové látky. Pokud bude test pozitivní, hradí náklady na test žák v plné 

výši. O výsledcích testu bude opět informován rodič nezletilého žáka. Nezletilý žák pod vlivem 

návykové látky bude neprodleně předán zákonnému zástupci, případně zdravotnické službě. 

Zletilý žák může být okamžitě vykázán ze školy. V závažných případech bude povolána lékařská 

pomoc, případně Policie ČR. Incident bude případně oznámen orgánu sociálně právní ochrany. 

Pokud zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák odmítne dechovou zkoušku na alkohol 

či test na návykové látky, bude na žáka pohlíženo, jako by tyto látky požil.  

5. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou připraveni po předchozí domluvě ke konzultacím. V případě 

absence jsou k dispozici na pracovním e-mailu.  

6. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy se vždy považují 

za závažné porušení povinností stanovených tímto školním řádem a za důvod pro podmíněné 

vyloučení nebo vyloučení žáka ze školy. 

V. PROVOZNÍ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY  

1. Při vstupu do školní budovy jsou žáci povinni se přezout. K tomuto účelu slouží šatna v suterénu 

školy. 

2. Svrchní oděv a obuv si žáci ukládají v uzamykatelných skřínkách v šatně. Pro převlékání žáci 

používají kabinky. 

3. Budova školy je v době vyučování otevřena od 7:00 do 16:00, v době prázdnin od 8:00 do 14:00 

na zazvonění. V době od 7:00 do 16:00 hodin žáci používají hlavní vchod budovy (z ulice 

Boučkova) a vchod přes šatny ze dvora školy. Mimo tuto dobu je škola přístupná přes vrátnici 

domova mládeže. Vchod do domova mládeže je otevřen v souladu s řádem domova mládeže. 

4. Žáci opouští školu bez zbytečného odkladu po vyučování.  

5. Pořadí a čas vyučovacích hodin stanovuje rozvrh hodin. Každá hodina začíná a končí zvoněním, 

případně pokynem vyučujícího.  

6. Změny v rozvrhu hodin, zastupování, popř. jiné změny v organizaci dne jsou oznamovány 

s předstihem na označeném místě (nástěnka v přízemí, www.szes.cz) a žáci se jimi řídí.  

7. Začátky a konce vyučovacích hodin jsou stanoveny následovně:  

 0. 7:10 - 7:55  

 1. 8:00 - 8:45  

 2. 8:50 - 9:35  

 3. 9:55 - 10:40  

http://www.szes.cz/
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 4. 10:45 - 11:30  

 5. 11:40 - 12:25  

 6. 12:30 - 13:15  

7. 13:25 - 14:10  

8. 14:15 - 15:00 

9. 15:05 - 15:50  

5. Nultou hodinu může probíhat výuka nepovinných předmětů, zájmových útvarů, výjimečně i 

výuka předmětů povinných. 

6. Třídní učitel může dle potřeby zařadit do rozvrhu vyučovacích hodin třídnickou hodinu.  

7. Během vyučovací hodiny smí žák opustit své místo v učebně jen se souhlasem vyučujícího.  

8. Odchod nezletilého žáka ze školy během přestávek či během vyučování je možný (s výjimkou 

volné hodiny na oběd) jen na základě žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka. V případě 

odchodu zletilého žáka na základě jeho žádosti.  

9. Do laboratoří, tělocvičny a posilovny je vstup povolen na pokyn vyučujícího a v jeho 

přítomnosti a žáci se v nich řídí provozními řády.  

10. Do sborovny, ředitelny, kabinetů a knihovny žáci vstupují pouze na pokyn a za přítomnosti 

zaměstnance školy.  

11. Žákovské služby (2 žáci ve třídě zapsaní v třídní knize na jeden týden) mají za povinnost:  

a) hlásit jména nepřítomných žáků,  

b) hlásit v ředitelně nepřítomnost vyučujícího, nedostaví-li se do 5 minut po zazvonění,  

c) před a po skončení vyučovací hodiny zajistit čistotu tabule,  

d) nosit třídní knihu při přesunech třídy (je-li papírová).  

12. Neplnění povinností žákovské služby může vést k jejímu prodloužení na další týden a uložení 

kázeňského opatření.  

13. Třídní učitel přidělí žákům na počátku školního roku k užívání uzamykatelné šatny.  

14.  Žákům se nedoporučuje nosit do školy a na její akce větší finanční obnosy a cenné předměty, 

za jejichž eventuální ztrátu či poškození nenese škola odpovědnost. Pokud tak měli žáci činit na 

pokyn učitele, nechť si cennosti uloží neprodleně v provozní kanceláři školy.  

15. Nalezené cizí věci se odnášejí do provozní kanceláře školy, kde jsou uschovávány k 

vyzvednutí.  

16. Pokud žák používá k dopravě do školy osobní automobil, motocykl nebo kolo, je povinen 

zaparkovat automobil na vyhrazeném parkovišti ve dvoře školy, kolo uzamknout do stojanu a 

motocykl zaparkovat na prostranství u stojanu na kola tak, aby byly v dosahu bezpečnostních 

kamer.  

17. Vlastní přístroje mohou žáci napájet z elektrické sítě pouze s potvrzením o revizi 

elektrospotřebiče. Notebooky a jiná záznamová média mohou být při vyučování používána 

pouze se souhlasem vyučujícího, za účelem úzce souvisejícím s výukou (např. pořizování 

zápisků) a při současném nevyrušování ostatních.  

18. Žáci se stravují v době určené svým rozvrhem ve školní jídelně (výdejní doba obědů 11:00 – 

13:45h) nebo si mohou zakoupit občerstvení ve školním kiosku (provozní doba 7:30 – 14:00 h). 

Režim v jídelně upravuje Provozní řád školní jídelny (www.szes.cz). Automat na studené 

nápoje je umístěn v budově domova mládeže. Automat na teplé nápoje je umístěn v hale 

budovy školy.  

19. Každá třída může v průběhu školního roku jet na exkurze. Jejich volbu provádí vyučující 

relevantního předmětu v součinnosti s ostatními vyučujícími.  

VI.  PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI, OCHRANY ZDRAVÍ A 

POŽÁRNÍ OCHRANY  

1. Všechny osoby účastné na vyučování jsou povinny dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany 

vlastního zdraví i zdraví ostatních osob a řídit se protipožárními předpisy a respektovat 

vyznačené únikové cesty.  

http://www.szes.cz/
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2. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost se účastnit pravidelných školení v problematice BOZ, 

resp. BOZP a dbát bezpečnostních pokynů vedení školy. Žáci jsou poučováni o bezpečnosti a 

ochraně zdraví na počátku školního roku třídním učitelem, který je seznámí zejména se 

seznamem rizik ve škole, školním řádem, se zásadami bezpečného chování ve třídách, 

chodbách, schodištích, v šatnách, při příchodu a odchodu ze školy, v jídelně, na veřejných 

komunikacích a na internetové síti.  

3. Seznámení s řády odborných učeben, laboratoří, tělocvičen se provádí první vyučovací hodinu 

předmětu. Pro nepřítomné žáky bez odkladu při jejich příchodu do školy. Zvláštní poučení o 

chování a bezpečnostních rizicích žáci absolvují před praktickým vyučováním a akcemi mimo 

školu (zejména lyžařské a sportovní kurzy, exkurze apod.). Učitel praxe a vedoucí akce 

provede o provedeném poučení zápis do třídní knihy.  

4. Osnovy poučení o bezpečnosti, chování a ochraně zdraví a seznámení s provozními řády spolu 

s prezenčními listinami se uchovávají u vedoucího učitele praxe.  

5. Žáci jsou povinni dbát na ochranu svého zdraví, zdraví a životy svých spolužáků a neprodleně 

informovat třídního učitele nebo jiného vyučujícího o případech zranění, úrazu, fyzického 

napadení nebo jiné formy útisku vlastní osoby nebo jiné osoby, jehož byl přítomen.  

6. Při zjištění požáru jsou žáci povinni ihned uvědomit kteréhokoliv zaměstnance školy.  

7. V žádných prostorách školy není povoleno přechovávání a používání jakýchkoli chemikálií, 

hořlavých a těkavých látek (vyjma laboratoří dle pokynů vyučujícího).  

8. Pro žáky platí přísný zákaz jakékoliv manipulace s elektrickými spotřebiči a elektroinstalací.  

9. Je přísně zakázáno vylézání z oken, vyklánění se a sedání do oken, vstupování na střechy 

budov a vyhazování různých předmětů z oken.  

10. Za zcizené a poškozené věci zodpovídá škola jen v případě, že byly uloženy na místě k tomu 

určeném (uzamčeny ve skříňce nebo jízdní kola ve stojanu na školním dvoře). Zjistí-li žák 

ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit třídnímu učiteli a hospodářce 

školy, kteří rozhodnou ve spolupráci s vedením školy o dalším postupu. Žáci sami dbají na to, 

aby jejich věci byly uzamčené, na nedostatky ihned upozorní třídního učitele, nebo hospodářku 

školy.  

11. Každý úraz či nevolnost má žák povinnost neprodleně hlásit zaměstnanci školy vykonávajícího 

dohled, případně jinému učiteli, nebo vedení školy.  

12. Kniha úrazů je vedena hospodářkou školy.  

13. Lékárničky jsou uloženy v provozní kanceláři, kabinetu tělesné výchovy a chemické laboratoři, 

ve školní kuchyni, na domově mládeže.  

14. Před účastí na školních akcích zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci samotní jsou 

povinni písemně informovat o zdravotním stavu žáka, pokud může mít vliv na zdraví ostatních 

nebo žákovo vzhledem k plánovaným aktivitám.  

15. Vedoucí každé akce určí v plánu akce její začátek a konec. Žáci mohou nastoupit a vystoupit 

cestou jinde pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka 

samotného.  

16. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly 

silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Při pohybu po městě a na komunikacích 

dodržuje žák pravidla silničního provozu. V hromadných dopravních prostředcích dodržuje žák 

pravidla pro ně platná.  

17. Při akcích s přepravou připadá jeden vyučující nejvýše na 25 žáků. Při lyžařském a bruslařském na 

15 žáků, při cyklistickém a plaveckém na 10 žáků, při vodáckém na 5 lodí.  

18. Dle charakteru školní akce musí být každý z účastníků vhodně oblečen a vybaven 

hygienickými potřebami, rovněž i léky, které užívá.  

19. Při návštěvách jiných zařízení (např. ubytovacích) je nutné dodržovat pravidla a řády zařízení a 

pokyny pedagogického doprovodu.  
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20. Při pobytu v horách je nutné řídit se pokyny horské služby a pedagogického doprovodu. Při 

vodáckém kurzu je nutné se řídit pokyny instruktorů vodních sportů. 

VII.  OCHRANA ŽÁKŮ PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A 

PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ  

1. Projevy drogových závislostí, kouření, alkoholismu, kriminality, delikvence, virtuálních drog, 

gamblingu, záškoláctví, šikanování, vandalismu, xenofobie, rasismu, intolerance, antisemitismu 

apod. jsou přísně zakázány. Při jejich výskytu jsou všichni žáci povinni okamžitě informovat 

třídního učitele nebo vedení školy.  

2. Ve škole je zakázáno propagovat strany a hnutí, směřující k potlačování lidských práv či rasové 

nesnášenlivosti.  

3. Žák má právo na pomoc při řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními žáky nebo 

zaměstnanci školy, má právo požádat ředitele školy prostřednictvím výchovného poradce, aby 

se řešením jeho problému zabýval.  

4. Žák, který se stal svědkem nebo obětí šikany nebo jiného násilného, ponižujícího nebo 

protiprávního jednání (vandalismus, rasismus, brutalita apod.), má povinnost oznámit takovou 

skutečnost kterémukoliv zaměstnanci školy a na základě tohoto oznámení má právo na 

okamžitou pomoc a ochranu. Zaměstnanci školy postupují v konkrétních případech podle 

manuálu Rizikové chování ve školním prostředí (Co dělat, když…), který je uložen v provozní 

kanceláři školy. 

5. Je zakázáno do školy přinášet předměty, které rozptylují pozornost, ohrožují zdraví nebo 

narušují dobré mravy.  

6. Základním nástrojem prevence je školní minimální preventivní program uveřejněný na 

www.szes.cz.  

VIII. PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY  

1. Žáci zacházejí s majetkem školy a používají ho takovým způsobem, aby ho nepoškozovali a 

neznečišťovali. Pokud po předchozí třídě zjistí závady nebo poškození majetku, neprodleně to 

ohlásí vyučujícímu.  

2. Žáci mají právo používat zařízení školy, pomůcky a učebnice pouze v souvislosti s výukou. 

Jsou povinni se řídit pokyny učitelů nebo jiných zaměstnanců školy.  

3. Žáci jsou povinni šetrně zacházet s učebnicemi a školními potřebami, které jim byly svěřeny v 

souvislosti s výukou. Jejich poškození mají povinnost ihned hlásit učiteli.  

4. Žáci i zaměstnanci školy udržují třídu, vnitřní (vč. toalet) i okolní prostory patřící škole v 

čistotě a pořádku, chrání majetek školy před poškozením.  

5. Žák (a to i nezletilý) odpovídá za škodu výlučně sám, jestliže v okamžiku vzniku škody je 

schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky. Osoba povinná vykonávat dohled 

přitom prokáže, že náležitý dohled nezanedbala.  

6. Žákům není v objektech školy dovoleno zasahovat do technických zařízení (např. hasicí 

přístroje, požární hydranty, radiátorové hlavice) vybavení školy, poškozovat je nebo zneužívat. 

Bez souhlasu vyučujícího nepřemísťují inventář učeben. Vypůjčené židle vrací po hodině na 

svá místa.  

7. Žáci neplýtvají teplem, elektrickou energií, ani vodou. Okna otvírají a zavírají se souhlasem a 

pod dohledem vyučujícího.  

8. Poškozování majetku školy či druhých osob může vést k uložení kázeňského opatření a 

náhradě způsobené škody.  
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IX. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ  

1. Za první pololetí se vydává žákovi výpis z vysvědčení.  

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací.  

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

ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s výjimkou 

předmětů, z nichž se žák nehodnotí. 

4. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní 

termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. 

Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.  

5. Není-li žák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v prvním pololetí ani v 

náhradním termínu, neprospěl.  

6. 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.  

7. 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.  

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

Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky 

nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby náhradního termínu opravné 

zkoušky navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník.  

9. 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 ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném 

předmětu ředitel školy, krajský úřad. Ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální 

přezkoušení žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo 

krajského úřadu.  

10. V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení týká hodnocení chování nebo 

předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu 

výchovného zaměření ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad 

výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. 

Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.  

A. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro 

jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, 

odborně správné a doložitelné a respektuje případné individuální vzdělávací potřeby žáků a 

doporučení školského poradenského zařízení.  

2. Při hodnocení průběžné i celkové klasifikace pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje 

přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 

3. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka, ke specifickým poruchám 

učení, které byly u žáka diagnostikovány v pedagogicko-psychologické poradně, i k tomu, že 
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žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou zdravotní 

či osobní indispozici. 

4. Klasifikace žáků je plně v kompetenci vyučujícího daného předmětu. Vyučující nese také plnou 

odpovědnost za správnost a objektivnost klasifikace. 

5. Každý vyučující je povinen vést řádnou evidenci hodnocení a klasifikace prospěchu žáků a po 

dobu každého klasifikačního období uschovat všechny písemné práce v rozsahu celé vyučovací 

jednotky, tzv. kontrolní práce za toto klasifikační období. 

6. Podklady pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech a 

chování žáka získává učitel 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, samostatné domácí 

práce), 

 kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami, 

 analýzou sledování žáka a výsledků jeho činnosti, 

 konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-

psychologických poraden a zdravotnických služeb, 

 rozhovory s žákem a zákonnými zástupci. 

7. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky 

hodnocených projevů výkonů či výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek 

hodnocení okamžitě. 

8. Žáci mají právo na neprodlené sdělení výsledků písemných zkoušek, nejpozději však po 

uplynutí dvou úplných vyučovacích týdnů ode dne jejich konání, jinak mohou požadovat 

anulování jejich výsledků. Toto ustanovení se nevztahuje na písemné zkoušky maturitní. 

9. Žáci, kteří se neúčastnili výuky po dobu delší 4 dnů z důvodu nemoci či výkonu praxe, nesmějí 

být po dobu prvních 3 pracovních dnů své přítomnosti klasifikováni z látky vyučované v době 

jejich poslední souvislé nepřítomnosti. Ve zvláštních případech může vyučující žáka 

klasifikovat na jeho žádost nebo po poradě se zástupcem ředitele školy rozhodnout jinak. 

10. Žák musí být v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech vyzkoušen ústně nebo 

písemně alespoň dvakrát za každé klasifikační období. 

11. Žáci mají právo v jeden den psát nejvýše dvě písemné práce v rozsahu celé vyučovací jednotky. 

Pro koordinaci postupu poznamená vyučující konání takové písemné zkoušky s týdenním 

předstihem do třídní knihy. 

12. Žáci mají právo být informováni předem o pravidlech hodnocení výsledků jejich práce. 

13. Klasifikace žáků je projednávána na pravidelných čtvrtletních pedagogických radách. Zákonní 

zástupci nezletilých žáků jsou o prospěchu a chování informováni na třídních schůzkách 2x 

ročně nebo při individuální konzultaci s vyučujícím po předchozí domluvě.  

B. Stupně hodnocení a klasifikace prospěchu žáka 

1. Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných i volitelných a 

nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí na vysvědčení 

stupni prospěchu:  

a) 1 - výborný,  

b) 2 - chvalitebný,  

c) 3 - dobrý,  

d) 4 - dostatečný,  

e) 5 - nedostatečný.  

2. Při hodnocení podle výše uvedeného odstavce jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby 

byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům 

jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním 
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předpokladům a věku za celé hodnocené období. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka 

ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.  

3.  Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického 

zaměření:  

a) 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.  

b) 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.  
c) 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.  

d) 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.  

e) Stupeň 5 (nedostatečný): žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich 

závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické 

činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při 

řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi 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.  

4. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření: 

a) 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 esteticky působivý, originální, 

procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky 
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aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu a projevuje k 

nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.  

b) Stupeň 2 (chvalitebný): žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě 

využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním 

projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků 

osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má 

aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí v požadované míře svůj 

estetický vkus a tělesnou zdatnost.  

c) Stupeň 3 (dobrý): žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. 

Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním 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 umění, estetiku 

a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.  

d) Stupeň 4 (dostatečný): žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a 

jeho projevu je málo uspokojivý. Úkoly řeší s častými chybami. Jeho vědomosti a dovednosti 

mají četné mezery a při jejich aplikaci potřebuje značnou pomoc učitele. Projevuje pouze 

minimální zájem a snahu o práci a o rozvoj svého estetického vkusu a tělesné zdatnosti.  

e) Stupeň 5 (nedostatečný): žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je 

neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální 

osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí 

úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.  

5. Žák částečně uvolněný z tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem 

klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. 

6. Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn, uvádí se 

na vysvědčení místo hodnocení slovo „uvolněn(a)“.  

7.  Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí hodnotit 

ani v náhradním termínu, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo „nehodnocen(a)“.  

8. Celkové hodnocení žáka za příslušné klasifikační období (přičemž klasifikace nepovinných 

předmětů se do celkového hodnocení nezahrnuje) se vyjadřuje stupni: 

a) prospěl(a) s vyznamenáním, 

b) prospěl(a), 

c) neprospěl(a), 

d) nehodnocen(a). 

9: Žák je hodnocen stupněm  

a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - 

chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi 

dobré,  

b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný,  

c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo není-li z něho 

hodnocen na konci druhého pololetí,  

d) nehodnocen(a), pokud ho není možné hodnotit z některého předmětu na konci prvního 

pololetí ani v náhradním termínu. 

C. Postup klasifikace žáka 

1. Žáci se klasifikují ve všech povinných i nepovinných vyučovacích předmětech uvedených 

v učebním plánu příslušného ročníku. 

2. Stupeň hodnocení určí učitel, který vyučuje příslušný předmět. 
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3. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň hodnocení za klasifikační 

období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. Nedojde-li k dohodě, stanoví se výsledný stupeň 

hodnocení rozhodnutím ředitele školy. 

4. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech na konci 

klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a výsledky vzdělávání, jichž žák dosáhl za celé 

období. Stupeň prospěchu se neurčuje jako průměr z průběžné klasifikace za příslušné období. 

5. Při určování stupně prospěchu posuzuje učitel výsledky práce žáka objektivně, nesmí podléhat 

žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu (např. vliv chování, studijní výsledky v jiných 

předmětech). 

6. V případě radikálního poklesu studijních výsledků je vyučující povinen informovat třídního 

učitele a ten prokazatelným způsobem vyrozumí zákonného zástupce žáka. 

7. Případy špatných studijních výsledků žáků a nedostatky v jejich chování a práci se projednávají 

na pedagogických radách.  

8. Žák, který zameškal více než 25 % doby v jednom vyučovacím předmětu za příslušné 

klasifikační období, může být na žádost vyučujícího podroben dodatečné zkoušce v rozsahu 

látky příslušného klasifikačního období. Dodatečná zkouška má charakter komisionálního 

přezkoušení. O konání takové zkoušky rozhoduje ředitel školy. Vyučující má právo uložit 

vykonání dodatečné zkoušky i z prospěchových důvodů. Třídní učitel prokazatelným způsobem 

informuje zákonného zástupce žáka o konání dodatečné zkoušky. 

9. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé příslušných 

povinných a nepovinných předmětů výsledky celkové klasifikace do třídních výkazů a do školní 

matriky vedené na počítači a připraví návrhy na opravné zkoušky a klasifikaci v náhradním 

termínu. 

D. Komisionální zkoušky 

1. Komisionální zkouška je neveřejná a žák ji koná v těchto případech: 

a) koná-li opravnou zkoušku z jednoho nebo dvou předmětů, 

b) požádá-li zletilý nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho komisionální přezkoušení 

z důvodu pochybnosti o správnosti hodnocení, 

c) musí-li vykonat rozdílovou zkoušku z předmětu, 

d) koná-li komisionální přezkoušení z důvodu překročení určité míry absence či 

z prospěchových důvodů, 

e) je-li hodnocen z předmětu v náhradním termínu z důvodu neklasifikace, 

f) je-li hodnocen z předmětu v rámci vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. 

2. Komisionální zkoušku podle odst. 1 písm. a), b) může žák konat v jednom dni nejvýše jednu. 

3. Komisionální zkoušku podle odst. 1 písm. a) může žák ve 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. 

4. Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo 

jím pověřený učitel, zkoušející učitel vyučující žáka danému předmětu a přísedící, který má 

odbornou kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu. Členy komise jmenuje ředitel 

školy. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda komise veřejně v den konání zkoušky. 

5. Průběh a klasifikace komisionální zkoušky je zapsán zkoušejícím do protokolu o komisionální 

zkoušce, do třídního výkazu a třídním učitelem do školní matriky. 

6. Výsledná klasifikace komisionální zkoušky podle odst. 1 písm. a), b) je pro celkové hodnocení 

pololetí konečná a je uvedena na vysvědčení. 

7. Výsledná klasifikace komisionální zkoušky podle odst. 1 písm. d) až f) není pro celkové 

hodnocení pololetí konečná. 
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E. Klasifikace chování žáka 

1. Chování žáka se hodnotí stupni hodnocení: 

a) 1 - velmi dobré 

b) 2 - uspokojivé 

c) 3 - neuspokojivé 

2. 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. 

3. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) včetně dodržování 

vnitřního řádu školy během klasifikačního období. 

4. Specifikace stupňů hodnocení chování 

1 – velmi dobré 

Žák uvědoměle dodržuje a aktivně prosazuje ustanovení školního řádu. Má kladný vztah ke 

kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro výuku 

a pro výchovu mimo ni. Ojediněle se může dopustit méně závažných přestupků proti ustanovení 

školního řádu. 

2 – uspokojivé 

Chování žáka je v podstatě v souladu s ustanoveními školního řádu. Dopustí se závažnějšího 

přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků proti ustanovením školního 

řádu. Je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 

3 – neuspokojivé 

Žák se dopustí závažného přestupku proti ustanovením školního řádu nebo se dopustí takových 

závažných provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova, bezpečnost čí zdraví ostatních žáků. 

F. Výchovná opatření  

1. Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření motivují žáka k žádoucímu chování. 

O všech výchovných opatřeních musí být standardní formou informováni zákonní zástupci žáků. 

Taktéž je nutno všechna výchovná opatření zaznamenat do příslušné školní dokumentace.  

2. Pochvaly  

a) Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické 

či fyzické osoby udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské 

či školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.  

b) Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 

vyučujících udělit pochvalu za výrazný projev školní iniciativy nebo za déle trvající úspěšnou 

práci.  

3. Ústní nebo písemná pochvala je udělována žákovi před kolektivem třídy třídním učitelem nebo 

ředitelem školy. Písemná pochvala se uděluje formou zápisu na zvláštním formuláři školy. 

Pochvaly a jiná ocenění se zaznamenávají do třídních výkazů.  

4. Kázeňská opatření - tresty  

a) Kázeňská opatření se ukládají za závažné nebo opakované porušení školního řádu a to 

bezprostředně po jeho zjištění. Mají následující posloupnost a lze je udělit jen jednou 

v daném školním klasifikačním období.  

 napomenutí třídního učitele.  

 důtka třídního učitele.  

 důtka ředitele školy.  

Napomenutí a důtky se uděluji před kolektivem třídy. Při udělení důtky oznámí ředitel školy 

nebo třídní učitel důvody udělení kázeňského opatření písemně prokazatelným způsobem 

zákonnému zástupci žáka.  

b) Podmíněné vyloučení ze studia 

Uděluje ředitel školy, vždy po projednání v pedagogické radě osobně. Podmínka může být 

stanovena maximálně na dobu jednoho roku. Za účasti třídního učitele a výchovného poradce 
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školy vše projedná se žákem a zákonnými zástupci žáka. Toto výchovné opatření se vždy pojí s 

3. stupněm z chování. 

Uděluje se za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem, školním 

nebo vnitřním řádem nebo norem chování, které by mohlo vést k ohrožení zdraví, života nebo 

majetku. Dále v okamžiku, kdy selhaly všechny nižší stupně výchovných opatření, případně i 

snížená známka z chování. 

c) Vyloučení ze studia 

Uděluje ředitel školy, vždy po projednání v pedagogické radě osobně. Za účasti třídního učitele a 

výchovného poradce školy vše projedná s žákem a zákonnými zástupci žáka podmíněné 

vyloučení ze studia, avšak není to podmínkou. 

Vyloučení nastává ve chvíli, kdy došlo k přestupku proti ustanovením školnímu řádu ve lhůtě 

dané podmíněným vyloučením. 

5. Udělené kázeňské opatření zaznamená třídní učitel do třídního výkazu a do školní matriky. 

6. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanoveného 

školským zákonem nebo školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení. 

Rozhodnutí o vyloučení ze školy může být vydáno po zvlášť závažném provinění i bez 

předchozího podmíněného vyloučení ze školy.  

7. Výchovná opatření při neomluvené absenci za období jednoho pololetí: 

-   1   hod.  – napomenutí třídního učitele 

-   2 – 3 hod.  – důtka třídního učitele 

-   4 – 5 hod.  – důtka ředitele školy 

-   6 – 10 hod.  – druhý stupeň z chování 

-  11 – 20 hod.  – třetí stupeň z chování 

- více než 20 hod.  – třetí stupeň z chování a podmínečné vyloučení ze studia 

8. Pět pozdních příchodů bez vážného důvodu na vyučovací hodinu je považováno za jednu 

neomluvenou hodinu. 

9. Za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem je 

považováno zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy 

nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům, přechovávání zbraní, drog, výbušnin, omezování 

osobní svobody spolužáků, šikana, kyberšikana, krádež, vandalské ničení školního inventáře, ale i 

opakované nedodržování školního řádu, kdy byl žák prokazatelně upozorněn alespoň dvakrát na 

to, že nedodržel školní řád. 

G. Klasifikace žáků se specifickými vývojovými poruchami 

1. Žák se specifickou vývojovou poruchou je povinen toto aktuálním lékařským potvrzením 

doložit. 

2. Způsob hodnocení žáka vychází ze znalosti příznaků specifické vývojové poruchy učení a 

uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, v nichž se tato porucha projevuje.  

3. U těchto žáků klade učitel důraz na ten druh projevu (písemný nebo ústní), ve kterém má 

předpoklady podat lepší výkon.  

4. Při klasifikaci nevychází učitel z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.  

5. Zákonní zástupci žáků s vývojovou poruchou diagnostikovanou odborným pracovištěm mohou 

požádat o slovní hodnocení. Smlouvu s rodiči o slovním hodnocení připravuje příslušný třídní 

učitel ve spolupráci s ostatními učiteli, v jejichž předmětech má být žák slovně hodnocen. Na 

základě podpisu smlouvy mezi zástupci žáka a školou je žák hodnocen slovně. 

6. I ostatním žákům ve třídě je nutno sdělit vhodným způsobem podstatu individuálního přístupu a 

způsobu hodnocení žáka se specifickou vývojovou poruchou učení. 
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H. Informování zákonných zástupců o výsledcích studia žáků 

1. Zákonní zástupci žáků jsou informováni o klasifikaci žáka prostřednictvím studijního průkazu, 

do kterého žák zapisuje výsledky klasifikace. 

2. Na konci 1. a 3. čtvrtletí jsou zákonní zástupci informováni osobně na schůzkách s rodiči. Pokud 

se zákonní zástupci nedostaví na schůzku, mohou si výpis čtvrtletní klasifikace vyzvednout po 

dohodě u třídního učitele. 

 

I. Individuální vzdělávací plán  

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

nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na 

žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo 

s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. 

Ředitel školy může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných 

závažných důvodů. 

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

organizace výuky a délka vzdělávání při zachování obsahu a rozsahu vzdělávání stanoveného 

školním vzdělávacím programem. 

3. 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. 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Kde se ve školním řádu píše o žákovi, má se na mysli i žákyně. Podobně zaměstnanec – 

zaměstnankyně, učitel – učitelka atd.  

2. Tento školní řád je v plném rozsahu platný a účinný pro školu, jeho ustanovení se v přiměřené 

míře vztahují na školní areál a školní statek, stejně tak i na akce pořádané školou. 

3. Školní řád byl projednán pedagogickou radou dne 30. 8. 2017.  

4. Školní řád schválila školská rada dne 1. 9. 2017.  

5. Změny školního řádu lze navrhovat řediteli školy průběžně s ohledem na naléhavost. Všechny změny 

ve školním řádu podléhají schválení školskou radou a musí být projednány pedagogickou radou.  

6. Školní řád je zveřejněn na www.szes.cz .  

7. Školní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2017.  

8. Předcházející vydání školního řádu pozbývá platnost 31. 8. 2017. 

 
 

V Poděbradech dne 31. 8. 2017 

 

 

 

 

Ing. Milena Kavková  

ředitelka školy 

 

http://www.szes.cz/

