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1 Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 

1.1 Práva žáka 

1.1.1 Žák má právo na respektování své osobnosti, slušný a ohleduplný přístup ze strany spolužáků 

i zaměstnanců školy. 

1.1.2 Žák má právo na vzdělání a školské služby podle školského zákona. 

1.1.3 Žák má právo požádat třídního učitele, výchovného poradce, metodika prevence sociálně 

patologických jevů i ostatní vyučující o konzultaci týkající se studia nebo problémů, které souvisejí 

se studiem. V případě potřeby je oprávněn obrátit se při řešení těchto problémů i na ředitele školy. 

Při řešení komplikovanějších případů může využít služeb pedagogicko-psychologické poradny 

v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

1.1.4 Žák má právo na informace o docházce, průběhu a výsledcích svého vzdělávání a na zdůvodnění 

průběžné i závěrečné klasifikace, včetně nahlédnutí do písemných prací. Údaje o výsledcích 

vzdělávání jsou přístupné také prostřednictvím internetu ze systému Bakaláři, do kterého je 

průběžně zapisují vyučující, nejpozději však do sedmi kalendářních dnů od udělení známky či 

výchovného opatření.  

1.1.5 Žák má právo být seznámen se všemi předpisy, které škola vydává, a týkají se jeho činnosti ve škole. 

1.1.6 Žák má právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat 

v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se 

stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných žákovských orgánů zabývat. 

1.1.7 Žák má právo, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou předmětů, konat 

opravnou zkoušku, nejpozději však do 31. srpna příslušného školního roku. Ředitel školy má právo 

z vážných důvodů udělit výjimku z tohoto termínu. 

1.1.8 Žák má právo využívat všechny prostory školy a školního areálu v souladu s pokyny třídních nebo 

dozírajících učitelů. 

1.1.9 Žák má právo na ochranu osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. 

1.1.10 Žák má právo zúčastňovat se akcí organizovaných školou v souladu s pokyny organizátora a za 

předpokladu dodržení zásad BOZP a PO. 

1.1.11 Žák má právo být informován, v jakém rozsahu učiva bude zkoušen, a o obsahu písemné práce 

většího rozsahu. 

1.1.12 Žák má právo v jeden den psát pouze jednu kontrolní práci v rozsahu celé vyučovací hodiny. 

Vyučující má povinnost termín této práce oznámit minimálně týden před jejím konáním. 

1.1.13 Žák má právo na zachování diskrétnosti, popř. utajení, při diskusi o svých problémech. 

1.1.14 Žák se sociálním znevýhodněním nebo žák se zdravotním postižením má právo zapůjčit si učebnice 

určené pro tyto žáky. 
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1.1.15 Žák má právo reprezentovat školu na sportovních, praktických a vědomostních soutěžích. V těchto 

případech je žák uvolněn z vyučování a jeho absence ve výuce nebude započítána. 

1.1.16 Žák má právo ukončit studium na základě písemné žádosti doručené řediteli školy. 

1.1.17 Žák má právo uschovat své jízdní kolo v areálu školy dle organizačních pokynů. 

1.1.18 Žák, je-li zletilý, má právo volit a být volen do školské rady. 

1.1.19 Žák, je-li zletilý, má-li pochybnosti o správné klasifikaci, má právo podle §69 odstavce (9) zákona 

č. 561/2004 Sb. školského zákona požádat o komisionální přezkoušení. 

1.2 Práva zákonného zástupce žáka 

1.2.1 Zákonný zástupce má právo na informace o docházce, průběhu a výsledcích vzdělávání svého 

nezletilého, ale i zletilého dítěte, dokud vůči němu má vyživovací povinnost, a na zdůvodnění 

průběžné i závěrečné klasifikace. Za tímto účelem jsou organizovány dvakrát ročně třídní schůzky, 

na nichž jsou jednotlivými vyučujícími tyto informace sdělovány. Mimo třídní schůzky mohou rodiče 

tyto informace získat při individuální návštěvě školy, ale vždy po předchozí telefonické domluvě. 

Zároveň jsou tyto informace přístupné prostřednictvím internetu ze systému Bakaláři, do kterého je 

průběžně zapisují vyučující, nejpozději však do sedmi kalendářních dnů od udělení známky či 

výchovného opatření. 

1.2.2 Zákonný zástupce má právo volit a být volen do školské rady. 

1.2.3 Zákonný zástupce má právo požádat třídního učitele, výchovného poradce, metodika prevence 

sociálně patologických jevů i ostatní vyučující o konzultaci týkající se studia nebo problémů svého 

nezletilého dítěte, které souvisí se studiem. V případě potřeby je oprávněn obrátit se při řešení 

těchto problémů i na ředitele školy. Při řešení komplikovanějších případů může využít služeb 

pedagogicko-psychologické poradny v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 72/2005 Sb. 

1.2.4 Zákonný zástupce, má-li pochybnosti o správné klasifikaci svého nezletilého dítěte, má právo podle 

§69 odstavce (9) zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona požádat o komisionální přezkoušení. 

1.2.5 Zákonný zástupce má právo ukončit studium svého nezletilého dítěte na základě písemné žádosti 

doručené řediteli školy. 

1.2.6 Zákonný zástupce má právo uplatňovat svá práva i prostřednictvím školské rady. 

1.3 Povinnosti žáka 

1.3.1 Žák je povinen docházet do školy řádně a včas, zúčastňovat se vyučování podle stanoveného 

rozvrhu hodin, řádně se vzdělávat, dodržovat školní řád, vnitřní pokyny a předpisy školy. 

1.3.2 Žák je povinen respektovat osobnost ostatních žáků i vážnost učitelů a zaměstnanců školy, zdržet se 

projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 

1.3.3 Žák je povinen dodržovat normy dané zákony České republiky ve škole, při akcích pořádaných 

školou i mimo ni. Zvláště pak se vyvarovat jakéhokoli projevu netolerance, šikany, rasismu, fašismu, 

aj. 
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1.3.4 Žák je povinen jednat a vystupovat tak, aby dělal čest svému jménu i jménu svých rodičů a dbal 

o dobrou pověst školy ve škole, při akcích pořádaných školou i mimo ni. 

1.3.5 Žák je povinen dodržovat pravidla slušného chování a vyvarovat se hrubých a vulgárních výrazů ve 

škole, při akcích pořádaných školou i mimo ni. 

1.3.6 Žák je povinen chovat se během své přítomnosti ve škole, v jejím areálu a na akcích pořádaných 

školou tak, aby nedošlo k újmě na zdraví osob a ke škodě na majetku. 

1.3.7 Žák je povinen zdravit zaměstnance i návštěvníky školy. Při vstupu těchto osob do učebny a při 

jejich odchodu zdraví povstáním. 

1.3.8 Žák je povinen omlouvat svou nepřipravenost na výuku (např. nedoplněné učivo z důvodu jeho 

předešlé absence, nevypracovanou domácí úlohu, nekompletnost pomůcek atp.) vždy nejpozději na 

začátku vyučovací hodiny nebo podle požadavku vyučujícího daného předmětu. 

1.3.9 Žák je povinen používat přidělenou školní e-mailovou adresu sloužící k předávání informací ze 

strany školy žákům. 

1.3.10 Žák je povinen podílet se na výuce aktivní přítomností, plněním zadaných úkolů a vlastním studiem, 

včetně nošení pomůcek potřebných pro výuku. 

1.3.11 Žák je povinen po skončení vyučování i po skončení práce v zájmových kroužcích okamžitě opustit 

prostory školy. 

1.3.12 Žák je povinen svůj předčasný odchod z vyučování (nevolnost, návštěva lékaře atd.) nahlásit 

třídnímu učiteli a také vyučujícímu dané vyučovací hodiny, před kterou odchází. Nezletilý žák smí 

vyučování opustit pouze v doprovodu zákonných zástupců, ve výjimečných případech bez 

doprovodu, a to pouze na základě písemného či ověřeného souhlasu zákonného zástupce. 

1.3.13 Žák je povinen udržovat v pořádku školní majetek a všechny věci, které tvoří zařízení třídy a školy, a 

také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou, a nepoškozovat je. 

1.3.14 Žák je povinen dbát, aby se neplýtvalo elektrickou energií a v topném období teplem. 

1.3.15 Žák je povinen při zvonění být připraven na vyučování na svém místě, které určuje zasedací pořádek 

zapsaný v třídní knize, a mít vypnutý mobilní telefon. Pokud je následná výuka uskutečňována 

v místnosti nebo odborné učebně, do které nemá žák volný přístup, dostaví se před učebnu nebo 

na určené místo před zvoněním na hodinu a vyčká příchodu učitele. 

1.3.16 Žák je povinen po příchodu do školy odložit v šatně své svršky a přezout se do domácí obuvi vhodné 

pro celodenní pobyt ve škole (ne sportovní obuv). Své ostatní osobní věci je povinen mít u sebe pod 

dohledem, jinak škola nenese odpovědnost při jejich zcizení nebo poškození. Drahé hodnotné věci 

nebo větší peněžní hotovost je možné ve výjimečných případech uschovat v trezoru školy. 

1.3.17 Žák je povinen neprodleně oznámit zaměstnancům školy veškerá porušení školního řádu, jichž je 

svědkem. 

1.3.18 Žák je povinen nahradit škole knihu nebo učebnici, kterou mu škola zapůjčila pro výuku, jež ztratil 

nebo poškodil tak, že ji není možné nadále používat. Náhrada poškozené knihy nebo učebnice může 

být realizována zakoupením knihy nové nebo např. v antikvariátu. Pokud není možné knihu 
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nahradit zakoupením jiné knihy, je nutné uhradit škole finanční náhradu až do trojnásobku původní 

ceny knihy. 

1.3.19 Žák je povinen každou nalezenou věc odevzdat v kanceláři školy. 

1.3.20 Žák, je-li zletilý, je povinen podle §50 odstavce (1) zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona doložit 

důvody své nepřítomnosti ve vyučování nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku své 

nepřítomnosti. Všechny tyto omluvenky budou zaznamenány v omluvném listu a absence z důvodu 

návštěvy lékaře nebo nemoci budou doloženy lékařským potvrzením. 

1.3.21 Žák, je-li zletilý, je povinen písemně požádat o uvolnění z výuky z důvodu předem známé 

nepřítomnosti ve vyučování. Tuto písemnou žádost předá třídnímu učiteli (v případě jeho 

nepřítomnosti zástupci ředitele). Uvolnění z výuky na dobu dvou dnů a kratší uděluje třídní učitel, 

na dobu delší než dva dny ředitel školy po předchozím souhlasu všech vyučujících. Pro písemnou 

žádost je třeba použít připravený formulář školy. 

1.3.22 Žák, je-li zletilý, je povinen podle §27 Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., uhradit škody na majetku, 

které způsobí. 

1.3.23 Žák, je-li zletilý, je povinen informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích či 

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

1.3.24 Žák, je-li zletilý, je povinen podle §28 odstavce (2) a (3) zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona 

oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh jeho vzdělávání nebo bezpečnosti, 

a změny v těchto údajích, a to do osmi kalendářních dnů. Konkrétně to jsou: adresa trvalého 

bydliště, změna rodinného stavu, změna bydliště, zaměstnání a telefonního spojení na zákonného 

zástupce. 

1.4 Povinnosti zákonného zástupce žáka 

1.4.1 Zákonný zástupce je povinen podle §50 odstavce (1) zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona 

doložit důvody nepřítomnosti svého nezletilého dítěte ve vyučování nejpozději do tří kalendářních 

dnů od počátku jeho nepřítomnosti. Všechny tyto omluvenky budou zaznamenány v omluvném 

listu a budou podepsány zákonným zástupcem, popř. lékařem a zákonným zástupcem. Nejpozději 

do 3 dnů po příchodu do školy je nutné předložit omluvný list třídnímu učiteli k omluvení absence. 

1.4.2 Zákonný zástupce je povinen písemně požádat o uvolnění svého nezletilého dítěte z výuky z důvodu 

předem známé nepřítomnosti svého nezletilého dítěte ve vyučování. Tuto písemnou žádost předá 

třídnímu učiteli (v případě jeho nepřítomnosti zástupci ředitele). Uvolnění z výuky na dobu dvou 

dnů a kratší uděluje třídní učitel, na dobu delší než dva dny ředitel školy po předchozím souhlasu 

všech vyučujících žáka. Pro písemnou žádost je třeba použít připravený formulář školy. 

1.4.3 Zákonný zástupce je povinen zajistit, aby jeho nezletilé dítě řádně docházelo do školy. 

1.4.4 Zákonný zástupce je povinen na výzvu třídního učitele, výchovného poradce nebo ředitele školy se 

osobně zúčastnit projednání otázek týkajících se chování a vzdělávání svého nezletilého dítěte. 
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1.4.5 Zákonný zástupce je povinen informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích 

svého nezletilého dítěte či jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh 

vzdělávání. 

1.4.6 Zákonný zástupce je povinen podle §28 odstavec (2) a (3) zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona 

oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnosti svého 

nezletilého dítěte, a změny v těchto údajích, a to do osmi kalendářních dnů. Konkrétně to jsou: 

adresa trvalého bydliště, změna rodinného stavu, změna bydliště, zaměstnání a telefonního spojení 

na zákonného zástupce. 

1.4.7 Zákonný zástupce je povinen podle §27 Nařízení vlády č. 108/1994 Sb. uhradit škody na majetku, 

které způsobí jeho nezletilé dítě. 

1.5 Ujednání o nepřítomnosti ve vyučování 

1.5.1 Oznámení o nepřítomnosti žáka ve výuce se provádí elektronicky třídnímu učiteli prostřednictvím 

systému Bakaláři (výjimečně telefonicky do kanceláře školy – tel. 487 829 101) 

1.5.2 Pokud zletilý žák není schopen věrohodným způsobem omluvit svou nepřítomnost ve vyučování, 

popř. zákonný zástupce absenci svého nezletilého žáka, bude mu podle §6 zákona č. 359/1999 Sb. 

O sociálně právní ochraně dětí tato nepřítomnost vykazována ve formě neomluvených hodin v 

třídní knize. 

1.5.3 Neomluvenou nepřítomnost žáka ve vyučování do součtu 10 vyučovacích hodin projednává třídní 

učitel s nezletilým žákem za přítomnosti jeho zákonného zástupce nebo se zletilým žákem. 

Neomluvenou absenci nad 10 vyučovacích hodin řeší výchovná komise, kterou svolává ředitel školy. 

O těchto pohovorech se vede záznam na předtištěném formuláři. Záznam provádí třídní učitel nebo 

výchovný poradce. 

1.5.4 Neomluvená absence nad 25 vyučovacích hodin je hlášena příslušnému orgánu sociálně právní 

ochrany mládeže.  

1.5.5 Každý případ neomluvené absence žáka bude posuzován citlivě a odpovědně, v souladu s Úmluvou 

o právech dítěte. 

1.5.6 Jestliže se žák nezúčastní vyučování po dobu více než pěti po sobě jdoucích pracovních dnů a jeho 

nepřítomnost na vyučování nebude ani do 10 dnů po písemné výzvě ředitele školy zdůvodněna 

potřebnými doklady, posuzuje se, jako by žák studia zanechal prvním dnem neomluvené neúčasti 

na vyučování, a tímto dnem přestává být žákem školy. 

1.6 Zákazy 

1.6.1 Žákům je zakázáno opustit v průběhu výuky dané rozvrhem hodin budovu školy. U žáků vyššího 

stupně gymnázia se tato povinnost nevztahuje na volné hodiny dané rozvrhem hodin, popř. 

změnou rozvrhu hodin. Na základě ustanovení §422 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku v 

platném znění a ustanovení §22, §29 a §30 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona je v tuto dobu 

přerušena výchovně vzdělávací činnost, a proto škola nenese žádnou odpovědnost za případné 

způsobené škody. 
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1.6.2 Žáci nižšího stupně gymnázia se v době volných hodin zdržují ve studovně, kde je dozor vykonáván 

knihovnicí školy. 

1.6.3 Žákům je zakázáno přinášet do školy větší částky peněz, cennosti, zdraví nebezpečné látky, 

nebezpečné a pozornost rozptylující předměty (např. zbraně, drogy, alkohol, zápalné látky, 

walkmany, magnetofony, videokamery aj.). 

1.6.4 Žákům je zakázáno kouřit na místech stanovených §8 zákona č. 379/2005 Sb. tzv. protikuřáckého 

zákona, dále pak v prostorách školy a celém jejím areálu konzumovat alkoholické nápoje a užívat 

jiné zdraví škodlivé (např. návykové, omamné aj.) látky. 

1.6.5 Žákům je zakázáno v průběhu výuky používat mobilní telefony, fotoaparáty, osobní počítače, 

databanky a jiná zařízení sloužící k vytvoření, přenosu a uchovávání informací, pokud nejsou přímou 

součástí výuky nebo nemá-li žák svolení vyučujícího (např. pro vyfotografování složitého náčrtku na 

tabuli apod.). Uvedená digitální technika pokud není přímou součástí výuky, je uložena v osobním 

zavazadle žáka a musí být vypnuta. Ředitel školy má právo na základě písemné žádosti udělit 

výjimku pro používání osobního počítače (notebooku), který bude sloužit jako nástroj pro uchování 

informací předávaných při výchovně vzdělávací činnosti. S jeho použitím ve vyučovací hodině musí 

souhlasit vyučující daného předmětu. Je zakázáno tyto přístroje dobíjet ve škole. 

1.6.6 Žákům je zakázáno neoprávněně manipulovat se zařízením školy (např. regulační ventily topení, 

ruční hasicí přístroje a hydranty, zásuvky, vypínače, rozvody počítačové sítě aj.). 

1.6.7 Žákům je zakázáno vyklánět se z oken, vyhazovat z nich jakékoli předměty, pokřikovat 

na kolemjdoucí, sedat a stoupat na ochranné bednění těles ústředního topení. 

2 Provoz a vnitřní režim školy 

2.1 Organizace učebního dne 

2.1.1 Vyučování se řídí rozvrhem hodin a změnami rozvrhu hodin, které jsou zveřejněny na informační 

tabuli vždy předchozího dne, popř. na internetových stránkách školy. 

2.1.2 Školní budova je přístupná 30 minut před zahájením výuky stanovené rozvrhem hodin a uzavřena 

v 17.00 hodin. Volný přístup žáků do budovy je od 6.30 do 9.00 hodin, poté jsou vstupní dveře 

uzavřeny automatickým vrátným a příchozí musí zazvonit na zvonek „SEKRETARIÁT“ nebo 

„KNIHOVNA“ a ohlásit se na těchto místech. Celý systém automatického vrátného je sledován 

kamerou. 

2.1.3 Ze šaten odcházejí žáci do tříd nejdříve 10 minut před zahájením vyučování.  

2.1.4 Vstup na školní hřiště je povolen jen se souhlasem zaměstnance školy, bude-li tento zaměstnanec 

zároveň vykonávat dozor. 

2.1.5 Zpřesňující požadavky na chování žáků v průběhu učebního dne jsou specifikovány v kapitole 1 

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců. 

2.1.6 Pořádek zajišťuje třídní žákovská služba, kterou určuje třídní učitel vždy nejpozději v pátek 

předchozího týdne zpravidla na dobu jednoho týdne. 
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2.1.7 Povinnosti služby: 

• ručí za pořádek ve třídě nebo učebně, ve které danou hodinu probíhá výuka 

• odpovídá za regulaci větrání ve třídě nebo učebně, po svolení vyučujícího má právo okno 

otevřít, po skončení vyučovací hodiny zavře všechna otevřená okna 

• zajistí, aby před každou vyučovací hodinou byl k dispozici dostatek bílých i barevných kříd 

a čistá tabule, kterou dle požadavků vyučujícího udržuje v čistotě i během hodiny 

• přináší a odnáší pomůcky podle pokynů vyučujícího dané vyučovací hodiny 

• na začátku vyučovací hodiny hlásí vyučujícímu příjmení nepřítomných žáků 

• nedostaví-li se vyučující do 5 minut po začátku vyučovací hodiny, oznámí tuto skutečnost 

neprodleně zástupci ředitele nebo v případě jejich nepřítomnosti řediteli školy 

• při odchodu třídy z jakékoliv učebny zajistí, aby každý žák uklidil své místo, srovnal nábytek, 

a zavře všechna okna. Pokud je vyučovací hodina zároveň poslední v dané učebně, zajistí, aby 

byly zvednuté židle 

• při přesunech třídy do jiných učeben nosí třídní knihu  

• dbá, aby se neplýtvalo elektrickou energií a v topném období teplem (při odchodu z učebny 

zhasínat, v topném období zavírat okna a dveře, v době kdy nesvítí přímé slunce do učebny 

zajistit otevření žaluzií) 

2.2 Časová organizace dne 

2.2.1 Časy a délky jednotlivých vyučovacích hodin a přestávek: 

 Začátek Konec Délka 

0. vyučovací hodina 07.05 07.50 45 minut 

malá přestávka 07.50 08.00 10 minut 

1. vyučovací hodina 08.00 08.45 45 minut 

malá přestávka 08.45 08.55 10 minut 

2. vyučovací hodina 08.55 09.40 45 minut 

velká přestávka 09.40 10.00 20 minut 

3. vyučovací hodina 10.00 10.45 45 minut 

malá přestávka 10.45 10.55 10 minut 

4. vyučovací hodina 10.55 11.40 45 minut 

malá přestávka 11.40 11.50 10 minut 

5. vyučovací hodina 11.50 12.35 45 minut 

malá přestávka 12.35 12.45 10 minut 

6. vyučovací hodina 12.45 13.30 45 minut 

malá přestávka 13.30 13.40 10 minut 

7. vyučovací hodina 13.40 14.25 45 minut 

malá přestávka 14.25 14.30 5 minut 

8. vyučovací hodina 14.30 15.15 45 minut 

malá přestávka 15.15 15.20 5 minut 

9. vyučovací hodina 15.20 16.05 45 minut 

2.2.2 Úřední hodiny kanceláře pro žáky jsou ve dnech školního vyučování v době od 7.30 do 10.00 

a v pracovních dnech školních prázdnin od 8.00 do 10.00, není-li stanoveno jinak. 
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2.3 Organizace výuky 

2.3.1 Počet vyučovacích hodin přímo za sebou smí být maximálně šest (u nižšího stupně gymnázia) a 

maximálně sedm (u vyššího stupně gymnázia). Pokud má žák podle rozvrhu hodin v jednom 

výukovém dni více hodin než stanovený limit, má právo na volnou vyučovací hodinu, která plní 

funkci polední přestávky na oběd. 

2.3.2 Spojovat výuku do dvouhodinového bloku tvořícího jeden didaktický celek lze v případech: 

- pokud to vyžaduje obsah probíraného učiva (např. laboratorní práce) 

- pokud to vyžaduje dojíždění žáků. 

Dojde-li v souvislosti s touto úpravou ke zkrácení výuky, je daný vyučující povinen držet nad žáky 

dozor až do přestávky, kdy přebírá dozor určený pracovník. Toto neplatí v případech, kdy se jedná o 

poslední vyučovací hodiny, kdy žáci odcházejí domů. 

2.3.3 Posuny ve výuce jsou možné pouze se souhlasem zástupce ředitele. 

2.4 Zajištění dozoru 

2.4.1 Dozor nad žáky v průběhu vyučovacích hodin vykonává vyučující daného předmětu. 

2.4.2 Dozor nad žáky v průběhu přestávek vykonávají vyučující určení rozvrhem dozoru, který 

vypracovává zástupce ředitele školy. 

2.4.3 Dozor nad žáky před nultou hodinou, v odpoledních hodinách po skončení osmé a deváté vyučovací 

hodiny a nad žáky v zájmových kroužcích vykonává příslušný vyučující. 

2.4.4 Dozor nad žáky v době volných hodin vykonává knihovnice školy a žáci jsou v této době povinni 

pobývat ve studovně. 

2.4.5 Dozor nad žáky při mimoškolních akcích pořádaných školou je blíže specifikován v pokynu ředitele. 

2.4.6 Dozor nad žáky vykonávaný formou pedagogického dozoru se řídí ustanovením čl. 14 Pracovního 

řádu č. j. 14 269/2001-26 ze dne 23. března 2001 a upřesňujícími pokyny ke konání dozorů nad 

žáky. 
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3 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 

3.1 Na začátku každého školního roku seznámí třídní učitel, popř. pověřená osoba, žáky se školním 

řádem, požárním řádem, požárními evakuačními směrnicemi, evakuačním plánem a problematikou 

BOZP. Toto poučení zapíše do třídní knihy. Pokud při poučení není některý žák přítomen, zajistí třídní 

učitel jeho dodatečné poučení po jeho příchodu do školy. Toto dodatečné poučení opět zapíše 

do třídní knihy. 

3.2 Se specifickými pokyny v oblasti BOZP v jednotlivých předmětech a provozním řádem odborných 

učeben, laboratoří, tělocvičny a venkovního areálu seznámí žáky vyučující příslušného vyučovaného 

předmětu v první vyučovací hodině v každém školním roce nebo v okamžiku, kdy to situace 

bezprostředně vyžaduje. Toto poučení zapíše do třídní knihy. 

3.3 Při akcích pořádaných školou mimo areál školy se žáci řídí platnými předpisy (např. dopravními aj.), 

při využívání služeb jiných subjektů pak jejich provozními a bezpečnostními předpisy (např. přepravní 

řád, ubytovací řád, návštěvní řád aj.) a pokyny pedagogického dozoru. Záznam o proškolení žáků před 

těmito akcemi zapíše příslušný vyučující do třídní knihy. 

3.4 Za předpokladu, že je akce spojena se zvýšenou mírou rizika (koupání, lyžařský kurz, turistický kurz, 

zájezd do zahraničí aj.), provede vedoucí před jejím zahájením proškolení všech účastníků. 

O provedeném proškolení sepíše vedoucí akce záznam, na němž bude uvedena stručná osnova 

provedeného školení a jméno školitele. Záznam podepsaný každým účastníkem akce bude uchován 

nejméně do konce školního roku. 

3.5 Veškeré úrazy se evidují u pověřené osoby a jsou zapsány v knize úrazů pracovníkem, který byl 

u úrazu přítomen nebo vykonával dozor. Za školní úraz je považován takový, který se stal 

ve vyučování nebo při činnostech organizovaných školou. Úraz musí být nahlášen ihned po úrazové 

události. Úraz, o kterém nebyla škola neprodleně informována, nebude považován za školní. 

Pracovník, který provedl zápis úrazu, zajistí také vyplnění „Záznamu o úrazu“ a jeho zaslání 

stanoveným orgánům. Při úrazech, které vyžadují ošetření lékařem, je-li žák nezletilý, informuje třídní 

učitel nebo vyučující provádějící zápis do knihy úrazů zákonného zástupce, zajistí doprovod k lékaři 

způsobilou osobou a zajistí předání žáka zákonnému zástupci. 

3.6 V době nemoci se žák nezúčastňuje výuky. 

3.7 Lékárničky ve škole jsou umístěny na následujících místech: dílna školníka, kabinet tělesné výchovy, 

kancelář administrativy, sborovna, školní jídelna, laboratoř biologie, laboratoř fyziky a laboratoř 

chemie. 

3.8 Důležitá telefonní čísla jsou vyvěšena jako součást požární poplachové směrnice. 

3.9 Škola dbá na dodržování zákonů o ochraně zdraví a hygienických požadavků, zvláště pak §7 a §13 

zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, 

ve spojení s vyhláškou 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 

a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, a vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví 

hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových 

místností některých staveb. 
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3.10 Zpřesňující požadavky na chování žáků pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví jsou specifikovány 

v kapitole 1 Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců. 

 

4 Podmínky zacházení s majetkem školy ze stran žáků 

4.1 Každé poškození nebo závady v učebně hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo hospodářce. 

Škodu vždy nahradí viník, který ji způsobil. 

4.2 Zpřesňující požadavky na chování žáků při zacházení s majetkem školy jsou specifikovány v kapitole 1 

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců. 
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5 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

5.1 Obecné zásady 

5.1.1 Hodnocení a klasifikace žáků je součástí jejich výchovy a vzdělávání a vychází z platných zákonných 

předpisů. Při hodnocení a klasifikaci žáků ve škole se uplatňuje zásada otevřenosti vůči dětem i 

rodičům. 

5.1.2 Učitelé provádějí průběžnou a celkovou klasifikaci. Průběžnou klasifikací hodnotí dílčí výsledky žáka 

ve vyučovacích předmětech a zaznamenávají ji do elektronické žákovské knížky. Celková klasifikace 

se uskutečňuje na konci prvního a druhého pololetí, je výsledkem hodnocení žáka v daném pololetí 

a uvádí se na vysvědčení. Celková klasifikace nemusí být průměrem součtu průběžné klasifikace. 

5.1.3 Klasifikace má podobu klasifikačních stupňů 1–5, slovní hodnocení škola neužívá. Učitelům je 

doporučeno doplnit klasifikaci slovním komentářem tak, aby byl žák informován o konkrétních 

přednostech či nedostatcích své přípravy. Učitel může též umožnit klasifikovanému žákovi, aby se 

na hodnocení podílel. Klasifikace je zaměřena na individuální pokrok žáka, nikoliv na srovnávání 

s ostatními.  

5.2 Hodnocení chování 

5.2.1 Chování žáků se hodnotí průběžně – pomocí výchovných opatření – a celkově, tj. stupni chování na 

vysvědčení. 

5.3 Výchovná opatření 

5.3.1 Výchovnými opatřeními jsou napomenutí, důtky, podmínečné vyloučení ze školy, vyloučení 

ze školy, pochvaly a jiná ocenění.  

5.3.2 Pochvalu nebo jiné ocenění uděluje třídní učitel nebo ředitel školy, a to na základě vlastního 

rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné osoby. Třídní učitel uděluje pochvalu po projednání 

s ředitelem. Ředitel školy uděluje pochvalu po projednání v pedagogické radě. Pochvaly jsou 

udělovány podle těchto kritérií: 

 pochvala třídního učitele  

o za výrazný projev školní iniciativy (= pomoc učiteli, záslužná práce pro třídu, 

reprezentace školy na úrovni okresních kol soutěží a účast v krajských soutěžích) či za 

příkladnou či vzornou práci v daném klasifikačním období 

 pochvala ředitele školy  

o za mimořádný projev občanské nebo školní iniciativy (záslužný nebo statečný čin, 

úspěšná reprezentace školy na úrovni krajských, celostátních či vyšších soutěží) či za 

dlouhodobou záslužnou práci pro školu, za déletrvající příkladnou práci, a to zejména 

při příležitosti úspěšného ukončení studia. 

5.3.3 Udělení pochvaly oznamuje třídní učitel nebo ředitel prokazatelným způsobem žákovi i jeho 

zákonnému zástupci. Udělení pochvaly s uvedením důvodu jejího udělení se zaznamenává do 

dokumentačního systému Bakaláři a žákům plnícím povinnou školní docházku se uvádí též na 

vysvědčení v daném pololetí. Uděluje se před třídním kolektivem. 
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5.3.4 V případech porušení pravidel chování či povinností žáků, které jsou stanoveny školním řádem a 

ostatními organizačními pokyny, jsou podle závažnosti přestupku udělována tato kázeňská 

opatření: 

 napomenutí třídního učitele  

o za ojedinělý a nepříliš závažný přestupek způsobený zanedbáním některé povinnosti 

vyplývající ze školního řádu (opakované pozdní příchody v krátkém časovém rozmezí, 

zapomínání pomůcek, drobné nedostatky v domácí přípravě, nevhodné chování ve 

vyučování, vůči spolužákovi spíše neuvědomělého charakteru apod.) 

 důtka třídního učitele  

o za přestupek závažnějšího charakteru způsobený vědomým porušením některé 

povinnosti vyplývající ze školního řádu (opakované pozdní příchody v delším časovém 

rozmezí a po upozornění třídním učitelem, soustavnější pozdní omlouvání absence, 

neomluvená absence maximálně ve výši dvou vyučovacích dnů po sobě jdoucích, 

nevhodné chování ke spolužákovi či učiteli, drobný podvod jako např. opisování při 

písemné práci) nebo za jiné opakující se drobnější prohřešky během daného 

klasifikačního období  

 důtka ředitele školy  

o za přestupky závažného charakteru způsobené vědomým porušením jedné či více 

povinností, za úmyslné podvody (např. při omlouvání absence, plnění školních úkolů, 

nepřípustné a zvláště hrubé chování vůči spolužákovi či učiteli, neomluvená absence 

v rozsahu min. tří vyučovacích dnů), dále za přetrvávající drobnější prohřešky a 

nezlepšení chování po předchozím uděleném kázeňském opatření 

 podmíněné vyloučení ze studia  

o se zkušební lhůtou v maximální délce jednoho roku, za zaviněné výjimečně závažné 

porušení povinností vyplývajících ze zákonných předpisů či školního řádu. Dopustí-li se 

žák v určené lhůtě jakéhokoli dalšího porušení povinností a pravidel chování 

stanovených školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení 

(Za závažné porušení povinností žáka se vždy považují obzvláště hrubé slovní, fyzické a 

jiné útoky vůči pracovníkům školy či spolužákům a ostatním studentům.) 

 vyloučení ze studia  

o okamžité vyloučení bez zkušební lhůty za výjimečně závažné porušení žákovských 

povinností s následky ohrožujícími psychický či fyzický stav napadených osob, 

způsobující újmu na zdraví apod. 

5.3.5 Uvedená kritéria pro jednotlivá kázeňská opatření jsou orientační, každý přestupek je posuzován 

individuálně a přihlíží se ke konkrétním okolnostem projednávaného přestupku. 

5.3.6 Kázeňská opatření se udělují před kolektivem třídy. Třídní učitel uděluje napomenutí třídního 

učitele a důtku třídního učitele po projednání s ředitelem. Ostatní kárná opatření se udělují po 

projednání v pedagogické radě. Veškerá kázeňská opatření s uvedením důvodu jejich udělení 

zaznamenávají třídní učitelé do dokumentačního systému Bakaláři. Prokazatelným způsobem o nich 

třídní učitel nebo ředitel informují žáka a zákonného zástupce žáka. 

5.3.7 Podmínečné vyloučení a vyloučení ze studia lze uložit pouze žákům, kteří již splnili povinnou školní 

docházku. 
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5.4 Celkové hodnocení stupni chování 

5.4.1 Chování žáka ve škole a na akcích školou pořádaných se na vysvědčení hodnotí těmito stupni: 

1 - velmi dobré 

2 - uspokojivé 

3 - neuspokojivé 

5.4.2 Stupeň hodnocení chování se stanoví podle následujících kritérií: 

Stupeň 1 – velmi dobré 

Chování žáka v klasifikovaném období nepřekračuje zásadním způsobem normy slušného 

chování a zejména pravidla chování a povinnosti žáka stanovené školním řádem a dalšími 

organizačními pokyny ředitele školy. Ojediněle se může dopustit drobných přestupků proti 

školnímu řádu či organizačním pokynům stanoveným ředitelem školy. 

Stupeň 2 – uspokojivé 

V chování žáka v daném období se objevilo opakované porušení pravidel stanovených školním 

řádem a dalšími organizačními pokyny ředitele školy či se žák dopustí závažnějšího přestupku. 

V daném období má tento žák opakované konflikty se spolužáky či s vyučujícími a ty jsou 

vyjádřeny prokazatelně ve formě zápisů v kartě žáka v systému Bakaláři či pomocí kázeňských 

opatření. 

Stupeň 3 – neuspokojivé 

Žák svým chováním opakovaně či soustavně hrubě porušuje školní řád či organizační pokyny 

ředitele školy, případně se dopustil závažného přestupku proti těmto předpisům. Zejména se 

jedná o hrubé slovní či úmyslné fyzické napadání pracovníků školy nebo ostatních žáků, dále 

poškozování dobrého jména školy na veřejnosti atd. 

5.5 Hodnocení prospěchu 

5.5.1 Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných, volitelných a nepovinných předmětech 

stanovených školním vzdělávacím programem se hodnotí těmito stupni prospěchu: 

1 – výborný 

2 – chvalitebný 

3 – dobrý 

4 – dostatečný 

5 – nedostatečný 

5.5.2 Stupeň hodnocení prospěchu v předmětech s převahou teoretického vyučování se stanoví podle 

následujících kritérií: 

Stupeň 1 – výborný 

Žák dokáže samostatně pracovat s fakty předloženými i osvojenými, dokáže vyhledávat vhodné 

informace a studovat je, umí řešit přiměřené problémy, praktické činnosti vykonává přesně a 

pohotově a dokáže uplatňovat získané vědomosti, dovednosti a návyky. Umí pracovat s chybou. 

Stupeň 2 – chvalitebný 

Žák je schopen s menší pomocí učitele pracovat s fakty, vyhledávat informace a pracovat s nimi, 

řešit přiměřené problémy, vykonávat praktické činnosti a uplatňovat získané vědomosti, 
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dovednosti a návyky. Při práci se dopouští pouze drobných chyb, které dokáže posléze 

analyzovat a odstranit. 

Stupeň 3 – dobrý 

Žák dokáže podle návodu učitele vyhledávat informace a pracovat s nimi, přiměřené problémy 

řeší s pomocí či se při řešení  dopouští častějších nepřesností, praktické činnosti nevykonává 

zcela přesně, postrádá tvořivý přístup, je méně samostatný. Mívá nedostatky při uplatňování 

získaných vědomostí, dovedností a návyků. Chyby dokáže s pomocí učitele odstranit.  

Stupeň 4 – dostatečný 

Žák je ve všech oblastech učení málo pohotový, obvykle nesamostatný a často se dopouští chyb 

závažnějšího charakteru. Své znalosti a dovednosti jen těžce uplatňuje. Chyby se snaží s pomocí 

odstranit. 

Stupeň 5 – nedostatečný 

Ve všech oblastech učení má žák značné a závažné nedostatky. Nedokáže ani s pomocí pracovat 

s fakty, vyhledávat informace, řešit přiměřené problémy. Praktické činnosti vykonává pomalu a 

se závažnými nedostatky. Chyby není schopen odstranit, neosvojil si strategie potřebné k učení. 

 

5.5.3 Stupeň hodnocení prospěchu v předmětech výchov se stanoví podle následujících kritérii: 

Stupeň 1 – výborný 

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá svých osobních 

předpokladů a velmi úspěšně je podle požadavků učebních osnov rozvíjí v individuálních 

a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební, 

výtvarné a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě v 

nových úkolech. Má aktivní zájem o umění a kulturu, estetiku a sport a projevuje k nim aktivní 

vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 2 – chvalitebný 

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá plně svých 

schopností v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je méně působivý, dopouští se 

v něm chyb. Jeho vědomosti, dovednosti a návyky mají četnější mezery a při jejich aplikaci 

potřebuje pomoc učitele. Má zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu, ale nerozvíjí důsledněji 

svůj estetický vkus, tělesnou zdatnost. 

Stupeň 3 – dobrý 

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo 

uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Své minimální vědomosti a dovednosti aplikuje jen 

s velkou pomocí. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj 

estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 4 – dostatečný 

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 činnost a nevyvíjí potřebné úsilí rozvíjet svůj estetický 

vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 5 – nedostatečný 
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Žák projevuje okázalý nezájem o činnost ve vyučovacím předmětu, nevyvíjí žádné úsilí pro rozvoj 

své tělesné zdatnosti či estetického vkusu. 

5.5.4 Do klasifikace učitel vždy promítá hodnocení vědomostí, dovedností, schopností, práce 

s informacemi, úroveň jazykové komunikace a tvořivost žáka. 

5.5.5 Žák není klasifikován v případě, že učitel pro klasifikaci nemá dostatek podkladů nebo pokud žák 

nedodržel pravidla pro klasifikaci stanovená na začátku klasifikačního období. V tomto ohledu není 

určena obecná míra absence zabraňující klasifikaci. 

5.5.6 Žák, který nebyl z výše uvedených důvodů klasifikován, koná komisionální zkoušku k doplnění 

podkladů pro hodnocení (dodatečná zkouška). Zkušební komisi, termín zkoušky a způsob, jakým 

bude výsledek promítnut do výsledného hodnocení žáka, určuje ředitel školy. 

5.6 Celkové hodnocení 

5.6.1 Celkové hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí vyjadřuje výsledky klasifikace takto: 

 prospěl s vyznamenáním  

o žák nemá v žádném povinném či povinně volitelném předmětu prospěch horší než 

chvalitebný, průměrný prospěch není horší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno 

stupněm velmi dobré 

 prospěl  

o žák není v žádném vyučovacím předmětu hodnocen stupněm 5 – nedostatečný 

 neprospěl 

o žák je v některém z povinných či povinně volitelných vyučovacích předmětů 

hodnocen stupněm 5 – nedostatečný 

5.6.2 Do vyššího ročníku postupuje žák, který při celkové klasifikaci na konci druhého pololetí, případně 

po opravných zkouškách dosáhl stupně hodnocení prospěl nebo prospěl s vyznamenáním. 

5.7 Způsoby získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 

5.7.1 Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají učitelé soustavným sledováním žáka – jeho aktivit, 

snahy, činností při vyučování, při ověřování dosažených výstupů učiva či jeho částí (písemné práce, 

zkoušení, samostatné práce, referáty, projekty, prezentace, praktické činnosti, skupinová práce…) 

5.7.2 O každé klasifikaci je učitel povinen vést evidenci a klasifikaci zapisovat žákům do průběžné 

klasifikace žáka v systému Bakaláři nebo do studijních průkazů. Výsledek ústního zkoušení a 

ostatních ústních aktivit (referát apod.) musí být žákům oznámen ihned, výsledky písemného 

zkoušení nebo hodnocení praktických činností musí být oznámeny nejpozději do 14 dnů. Četnost 

zkoušení určuje učitel s přihlédnutím k případným indispozicím žáka (dysgrafie, dyslexie apod.). U 

žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, s prokázanou specifickou poruchou učení nebo 

chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlíží k charakteru postižení. Písemné práce žáků 

ukládají vyučující na dobu nezbytně nutnou pro případ pozdějšího ověření klasifikace. 

5.7.3 Učitelé jsou povinni na počátku klasifikačního období seznámit žáky s pravidly hodnocení a 

klasifikace ve svém předmětu, žáci jsou pak povinni takto domluvená pravidla respektovat.  
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5.7.4 Ústní zkoušení (nejde-li o zkoušku komisionální) probíhá před třídou nebo skupinou žáků 

navštěvujících příslušný předmět. Na závěr zkoušení sdělí vyučující žákovi jeho hodnocení spolu se 

stručným zdůvodněním. Při písemném zkoušení sdělí vyučující žákovi hodnocení co nejdříve, 

nejpozději do 14 dnů od vykonání zkoušky. Vyučující musí umožnit nahlédnout každému žákovi 

do opravené písemné práce a na požádání mu vysvětlit důvody svého hodnocení. Průběžnou 

klasifikaci zapisuje vyučující průběžně do systému Bakaláři, nejpozději však do sedmi kalendářních 

dnů od udělení hodnocení. 

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

termín, a to tak, aby toto hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení 

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

nehodnotí. Důvod zaznamená třídní učitel do klasifikace žáka – hodnocení v systému Bakaláři. 

5.7.6 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. 

5.8 Opravné a komisionální zkoušky 

5.8.1 Opravné zkoušky u žáků plnících povinnou školní docházku 

Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou 

předmětů výchovného zaměření, koná opravné zkoušky. 

Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném 

ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky 

jsou komisionální. 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 30. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do 

nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do posledního ročníku plnění povinné školní docházky. 

5.8.2 Opravné zkoušky na vyšším stupni gymnázia a u čtyřletého gymnázia 

Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, nebo žák, 

který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze dvou 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. 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 30. září 

následujícího školního roku. 

5.8.3 Další komisionální zkoušky jsou: 

 rozdílové zkoušky při přestupu z jiné školy 

 přezkoušení na vlastní žádost žáka nebo jeho zákonného zástupce 

 zkouška z jednotlivého vyučovacího předmětu 

 zkoušky, je-li žák osvobozen od povinnosti docházet do školy 

 zkoušky k doplnění klasifikace - tzv.dodatečné zkoušky, byl-li žák neklasifikován (do klasifikace 

této zkoušky se zahrnuje veškerá žákova průběžná klasifikace).  
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5.8.4 Komise pro zkoušky má minimálně tři členy. Tvoří ji předseda, zkoušející učitel a přísedící, který má 

aprobaci pro týž nebo příbuzný vyučovací předmět, dalším členem může být též člen vedení školy. 

Výsledek zkoušky se oznamuje žákovi v den jejího konání. Zkoušející učitel neprodleně vyplní 

protokol o zkoušce a předá jej zástupci ředitele. Zástupce ředitele zaznamená klasifikaci do systému 

Bakaláři. 

5.8.5 Přezkoušení na vlastní žádost se koná v případě, má-li zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák 

pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí. Pak může do tří 

pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do tří 

pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li 

vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná 

nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem 

žáka či zletilým žákem. 

5.9 Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

5.9.1 Při hodnocení žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení 

nebo znevýhodnění, a to na základě doporučení poradenského zařízení. 

5.9.2 Pokud o to zákonný zástupce požádá, může ředitel školy rozhodnout o slovním hodnocení žáka 

s vývojovou poruchou učení. 

5.10 Postup do vyššího ročníku a opakování ročníku 

5.10.1 Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných a 

volitelných předmětů. 

5.10.2 Pokud neprospěl žák plnící povinnou školní docházku, bude mu ředitelem doporučen přestup do 

jiné školy, a to se souhlasem zákonného zástupce.  

5.10.3 Pokud neprospěl žák vyššího stupně gymnázia ze tří a více vyučovacích předmětů nebo neprospěl u 

opravné zkoušky, může v odůvodněných případech ředitel školy povolit opakování ročníku na 

základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. Opakování ročníku lze 

povolit pouze jednou. 

5.11 Pravidla přestupu žáků ve volitelných a povinně volitelných předmětech 

5.11.1 Žák může v průběhu školního roku požádat ředitele školy o přestup z volitelného nebo povinně 

volitelného předmětu na jiný předmět pouze po ukončení pololetní klasifikace. Zahájit studium 

nově zvoleného předmětu musí se zahájením nového klasifikačního období. 

5.12 Vysvědčení 

5.12.1 Každé pololetí školního roku se vydává žákovi vysvědčení, na kterém je vyjádřeno hodnocení 

prospěchu v jednotlivých předmětech, chování a celkové hodnocení. Na základě §51 odstavce (1) 

zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona je možné na konci 1. pololetí vydat žákovi místo 
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vysvědčení výpis z vysvědčení. Obsah a formu výpisu z vysvědčení stanovuje §2 vyhlášky 

č. 223/2005 Sb. O některých dokladech o vzdělávání. 

6 Závěrečná ustanovení 

6.1 Tento školní řád je vydán v souladu s §30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.48/2006 Sb. 

o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ve znění pozdějších 

předpisů, vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři ve znění 

pozdějších předpisů a je závazný pro všechny žáky a zaměstnance školy. 

6.2 Tento školní řád byl schválen pedagogickou radou dne 3. 9. 2012 

6.3 Tento školní řád byl schválen školskou radou dne 25. 9. 2012 

6.4 Tento školní řád lze v průběhu školního roku měnit pouze formou číslovaných dodatků. 

6.5 Tento školní řád nabývá účinnosti dnem následujícím po dni schválení školskou radou a ukončuje tak 

platnost stávajícího školního řádu. 

 

Mgr. Lenka Řebíčková 

ředitelka školy 


