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I. Obecná ustanovení 

 

Ředitel Vyšší odborné školy a Střední školy automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 vydává v souladu 
s ustanovením § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění  tento školní řád, který je základní 
normou organizace a upravuje: 

a) podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole a 
podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 

b) provoz a vnitřní režim školy  
c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

d) podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a studentů  

e) pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů 

Účelem školního řádu je vytvoření optimálních podmínek pro výchovu a vyučování. Jeho 
respektování vyplývá z dobrovolného rozhodnutí každého žáka a studenta studovat na naší 
škole. Je potřeba, aby žák a student pečoval o zlepšení vztahů v rámci třídy i školy a přičiňoval 
se o její dobrou pověst. 

Školní řád bude zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup.  

  

Charakteristika školy 
 
Vyšší odborná škola a Střední škola je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která je 
zřízena Olomouckým krajem.  
Činnost organizace je vymezena zřizovací listinou. 
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Vzdělávání poskytované školou je veřejnou službou a uskutečňuje se podle školních 
vzdělávacích programů (ŠVP) na střední škole a akreditovaným vzdělávacím programem na 
vyšší odborné škole.   
 
Organizace vystupuje ve vztahu k ostatním právnickým a fyzickým osobám svým jménem a její 
činnost se uskutečňuje v souladu s platnými právními předpisy, především se  
 

– Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) 
– Zákon č.563/2004 Sb. (O pedagogických pracovnících) 
– Zřizovací listina 
– Zákoník práce 
– Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení 

a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Jménem organizace má právo vystupovat pouze 
její statutární zástupce. 
    

Závaznost školního řádu 
Tento školní řád je závazný pro všechny žáky, studenty, zaměstnance organizace a zákonné 
zástupce žáků. 
 
 

Ustanovení práv a povinností pro žáky, studenty, rodiče a zákonné zástupce nezletilých žáků. 
 

II. Práva žáků, studentů. 
 
Žák, žákyně, student, studentka má právo: 
1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu 
2. Na odpočinek a volný čas  
3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takových, které podporují jeho duchovní, 

morální a sociální rozvoj. Má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho 
pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku. 

4. Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí 
vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého 
občanského soužití. Jeho názorům musí být dána náležitá váha. Žák, student má právo 
sdělit svůj názor třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím, výchovnému poradci, zástupci 
ředitele a řediteli školy. 

5. Žáci a studenti mají právo a možnost zakládat samosprávné sdružení a orgány a mají právo 
v nich pracovat a být do nich voleni.  

6. Zletilí žáci a studenti mají právo být voleni do školských rad. 
7. Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně 

patologickými jevy. Má právo na využití preventivních programů, které musí sloužit k 
poskytnutí potřebné podpory ve zmíněných oblastech. 

8. Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích, nebo má nějaké problémy. 
9. Může si vyžádat pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje 

doplnit své znalosti. 
10. Na zvláštní péči v odůvodněných případech (v případě jakéhokoliv druhu onemocnění, 

zdravotního postižení, v případě mimořádných schopností a talentu.) 
11. Na život a práci ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivin ze školního 

prostředí v rámci možností školy. 
12. Na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a 

psychotropními látkami. 



III. Chování žáka, žákyně, studenta, studentky. 
 
1. Žáci, žákyně, studenti, studentky dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo 

školu. Při každém svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Žáci, žákyně, studenti, 
studentky jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků a pracovníků školy. 

2. Žáci, žákyně, studenti, studentky dodržují zásady slušného chování. Zdraví učitele, 
zaměstnance školy a jiné dospělé osoby pozdravem „Dobrý den“. 

3. Do školy vstupují určeným vchodem, ten používají také k odchodu. O přestávkách a v době 
vyučování je zakázáno opouštět budovu školy bez souhlasu učitele. O polední přestávce, 
volné hodině se žáci a studenti smí pohybovat v místě k tomu určeném. 

4. Žáci, žákyně, studenti, studentky se aktivně účastní vyučování a nenarušují nevhodně 
průběh vyučovacích hodin. O přestávkách se mohou volně pohybovat po budově školy, 
musí při tom dodržovat pravidla slušného chování a bezpečnosti. Do jiných tříd přecházejí 
ukázněně. Vstupovat do tělocvičny smějí jen s učitelem, v případě zájmových činností jen se 
svým vedoucím. Na učitele čekají v šatně, na vedoucí před budovou školy. V šatnách jsou 
žáci, studenti jen po nezbytně nutnou dobu. Ve specializovaných učebnách (ICT, 
laboratoře) se žáci a studenti řídí provozním řádem učebny. 

5. V jídelně se žáci, studenti řídí pokyny pracovníků jídelny. Dodržují pravidla slušného 
stolování.  

6. Po vstupu do školy se žáci, žákyně, studenti, studentky přezouvají v šatnách do zdravotně 
vhodných přezůvek. Do tělocvičny vstupují po přezutí, ve vhodném sportovním oděvu a 
obuvi. Při odchodu ze školy si nenechávají nic v šatnách. 

7. Do školy nesmí žáci, žákyně, studenti, studentky nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví 
(alkohol, psychotropní látky – drogy), bezpečnost (jakékoliv zbraně, atrapy), způsobit úraz 
nebo ohrožovat mravní výchovu žáků, studentů. Věci, nesouvisející s výukou nosí na vlastní 
zodpovědnost a užívají tak, aby nenarušili práva a nebránili v plnění povinností žákům, 
studentům a pracovníkům školy. 

8. Žák, žákyně, student, studentka v prostorách školy, domova mládeže a dílnách školy nesmí 
kouřit a používat elektronickou cigaretu 

9. Pokud žák, žákyně, student, studentka zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě ohlásí tuto 
skutečnost vyučujícímu nebo učiteli, který koná dozor a také třídnímu učiteli. 

10. Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, stejně jako pití alkoholických 
nápojů, kouření je žákům, žákyním, studentům, studentkám v době organizované výuky 
zakázáno. 

11. Ve škole i mimo školu dodržují žáci, žákyně, studenti, studentky pravidla slušného chování a 
dbají na dobré občanské soužití. 

12. Žák, žákyně, student, studentka pomáhá slabším a postiženým spolužákům, případně 
občanům. 

13. Žák, žákyně, student, studentka je zodpovědný za svoje studijní výsledky a chování. 
14. Zletilí žáci, žákyně, studenti a studentky 

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

b) dokládat škole důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami 
uvedený-mi ve školním řádě,  

c) oznamovat škole údaje dle zákona č. 561/2004 Sb., § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které 
jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.  

15. V případě, že se prokáže krádež u žáka, žákyně, studenta, studentky je to považováno za 
hrubé porušení školního řádu a žák, student je ze studia vyloučen. 

 
 



IV. Docházka do školy. 
 
1. Žák, žákyně, student, studentka je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Na 

vyučovací hodiny přichází včas, aby si stačil připravit potřebné pomůcky před jejich 
začátkem. 

2. Nepřítomnost ve škole omlouvají rodiče, zákonní zástupci za zdravotních a jiných vážných 
důvodů. Toto je nutno učinit do tří pracovních dnů od začátku nepřítomnosti, omluvit lze i 
telefonicky a omluvu doložit v žákovské knížce. Předem známou nepřítomnost je nutno 
omluvit před jejím započetím, aby bylo možno zajistit způsob doplnění zameškaného učiva. 

3. V odůvodněných případech a na základě žádosti rodičů může uvolnit žáka, žákyni na dva 
dny třídní učitel, na více dní ředitel školy. 

4. Student, studentka svoji nepřítomnost na výuce omlouvá u třídního učitele.  
5. V odůvodněných případech (nemoc) má škola právo vyžadovat na omluvu nepřítomnosti 

lékařské potvrzení. 
6. V době vyučování navštěvují žáci, žákyně, studenti, studentky lékaře jen v nutném případě. 
7. Při účasti na akcích, které organizuje škola, žáci a studenti dodržují ustanovení školního 

řádu. 
 

V. Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami 
 
1. Žák, student má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou, je 

při tom povinen řídit se pokyny učitelů a jiných oprávněných osob.  
2. Žák, student je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří 

zařízení třídy a školy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou. 
3. Za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák, student svévolně nebo z nedbalosti, bude 

vyžadována finanční úhrada potřebná k odstranění škody, nebo odpovídající materiální 
náhrada. 

 

VI. Vnitřní režim školy 
 
1. Vyučování nultou hodinu, vstupují žáci, studenti do školy, třídy se svým vyučujícím a řídí se 

jeho pokyny  
2. V ostatních případech vstupují žáci, studenti do školy 15 minut před začátkem vyučování. 
3. Žáci, studenti, kteří se nestravují v jídelně, opustí školu ihned po skončení vyučování. 
4. Žáci, studenti, kteří obědvají v jídelně, opustí školu ihned po obědě. 
5. Žáci, studenti se řídí rozvrhem vyučování. Případné změny v rozvrhu jsou oznámeny žákům, 

studentům zpravidla den předem na informační tabuli ve škole. 
6. Žáci, studenti tráví hlavní přestávku ve třídách školy, pokud jsou k tomu vhodné podmínky. 
7. Žáci, studenti si na výuku nosí požadované učební pomůcky a učebnice, které jim doporučí 

vyučující vyučovaného předmětu. 
8. Žáci, studenti si při výuce vedou řádně poznámky v sešitě. 
9. Žáci, studenti jsou povinni při hodnocení, klasifikaci předkládat k zápisu vyučujícímu 

žákovskou knížku, výkaz o studiu. 
10. Žáci, studenti jsou povinni informovat své rodiče, zákonné zástupce o výsledcích ve 

výchovně vzdělávacím procesu a 1x týdně předkládat žákovskou knížku ke kontrole. 
11. Každý žák a student je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a pokyny. Musí dodržovat 

všechna protipožární opatření a směrnice. Chová se tak aby neohrozil bezpečnost a zdraví 
své a jiných osob. O potřebných pravidlech, povinnostech a pokynech souvisejících 
s bezpečností a protipožárních opatřeních je poučen a informován pravidelně dle směrnic a 
nařízení ředitele školy.  



 

VII. Výuka v dílnách 
 
1. Vstup do dílen je povolen těm žákům, kteří mají na příslušném pracovišti odborného 

výcviku a praxe výuku. Všem ostatním žákům a cizím osobám je bez povolení učitele 
odborné výchovy a učitele praxe vstup na pracoviště zakázán. Každý žák se v odborném 
výcviku/výuce praxe zdržuje na místě určeném učitelem. Své pracoviště může opustit jen se 
svolením učitele. 

2. Každý žák zachází šetrně se svými věcmi, věcmi ostatních žáků a majetkem školy, zabraňuje 
jeho poškozování a ztrátám. 

a) Při převzetí nářadí a nástrojů je povinen si toto zkontrolovat a každé poškození ve vlastním 
zájmu ohlásit učiteli odborné výchovy a učiteli praxe nebo ve výdejně nářadí. Každý žák za 
zapůjčené nářadí ručí, nesmí si je vzájemně vyměňovat. Nářadí vypůjčené z výdejny musí 
každý den na konci směny vrátit. 

b) Ztratí-li žák známku na nářadí je povinen to ihned ohlásit učiteli odborné výchovy a učiteli 
praxe a ve výdejně. V případě nenahlášení a zneužití známky (případným nálezcem) 
odpovídá za škodu žák, který známku ztratil. 

3. Povinnosti služby učební skupiny (dále jen US). 
Žák určený učitelem jako služba US: 
- při zahájení učebního dne provede nástup žáků US 
- během dne dbá na dodržování režimu pracovního dne – nástupy přestávky, úklid 

pracoviště apod. 
 

VIII. Domov mládeže 
 
1. Ubytování žáci a studenti na Domově mládeže se řídí Řádem školy a Řádem Domova 

mládeže. 
2. Řád Domova mládeže je součástí Řádu školy. 
3. S Řádem Domova mládeže jsou žáci a studenti seznámeni při zahájení ubytování. 
4. Neubytovaným žákům a studentům není dovoleno vstupovat v době nepřítomnosti tam 

ubytovaných. Vstup a návštěvy v prostorách Domova mládeže je nutné projednat s 
příslušným výchovným pracovníkem a konat pouze s jeho souhlasem. 

5. Neubytovaní žáci a studenti školy se mohou účastnit mimoškolní činnosti organizované na 
domově mládeže. Způsob a organizaci řídí výchovní pracovníci domova mládeže. 

 

IX. Rodiče, zákonní zástupci žáků, žákyň, studentů a studentek 
 
1. Zajistit, aby nezletilý žák, žákyně docházel řádně do školy.  
2. Rodiče a zákonní zástupci žáků a studentů mají právo se informovat na chování a prospěch 

svého dítěte, žáka, studenta u vyučujících a třídních učitelů v určených konzultačních 
hodinách, nebo po předchozí domluvě v jinou dobu. Není dovoleno narušovat v této 
souvislosti vyučování. 

3. Rodiče žáků, studentů mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících 
nebo u ředitele školy dle zásad o informacích o škole. 

4. Rodiče a zákonní zástupci oznamovat škole (podle § 28 odst. 2 a 3 Školského zákona) údaje, 
které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta, a změny 
v těchto údajích. 

5. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka, žákyně nebo 
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.  



6.  Dokládat důvody nepřítomnosti žáka, žákyně ve vyučování v souladu s podmínkami 
stanovenými školním řádem.  

7.  Na vyzvání ředitele školy nebo jím pověřeným zaměstnancem se osobně zúčastnit 
projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka.  

 
 

X. Komunikace žáků, studentů a jejich zákonných zástupců se školou 
 

1. Informace o činnosti školy a o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků podávají třídní učitelé a 
jednotliví vyučující zákonným zástupcům nebo osobám, které mají ke zletilému žáku 
vyživovací povinnost, při pravidelných schůzkách a konzultacích konaných jedenkrát 
v měsíci, případně v jiném předem dohodnutém termínu či písemným sdělením. 

2. V případě závažných kázeňských přestupků, při výrazném zhoršení prospěchu nebo docházky 
žáka bude zákonný zástupce žáka vyzván, aby se dostavil do školy k projednání těchto 
skutečností nebo o nich bude písemně informován. 

3. O udělení výchovných opatření bude žák a zákonný zástupce žáka informován bezprostředně 
a prokazatelným způsobem. 

4. V případě výchovných problémů nebo poskytnutí poradenské pomoci mají žáci a jejich 
zákonní zástupci právo obrátit se na výchovného poradce a na metodika prevence sociálně 
patologických jevů. 

5. Pokud není žák a student nebo jeho zákonný zástupce spokojen s řešením stížnosti či 
připomínky, byly mu odepřeny informace o výsledcích vzdělávání, nebo mu byla odmítnuta 
poradenská pomoc, může se obrátit na zástupce ředitele nebo ředitele školy. 

6. Informace o činnosti školy a o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků a studentů podávají 
třídní učitelé a jednotliví vyučující v průběhu studia nebo individuálně po dohodě 
s vyučujícím. 

 
 
 
 
 

V Zábřehu 29. 8. 2018 
      
Ing. Vítězslav Martykán 
ředitel VOŠ A SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 
 
 
 
 
Řád školy byl projednán a schválen školskou radou Střední školy  
 
dne .......................................... 
 
Řád školy byl projednán a schválen školskou radou Vyšší odborné školy  
 
dne .......................................... 
 
 
 
 



 

Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6  

 
Součást Řádu školy 
 

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE 

 
Práva a povinnosti ubytovaných 
 
1. Domov mládeže (dále jen DM) je součástí VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 a je výchovným a 

ubytovacím zařízením. Zajišťuje ubytování pro žáky a žákyně (všech forem studia) VOŠ a 
SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 a dalších škol v Zábřehu, kteří nemají možnost denně docházet nebo 
dojíždět na vyučování. Může též poskytnout ubytování studentům VOŠ. 
 

2. Každý ubytovaný má určenu výchovnou skupinu a vychovatele. Vychovatel je přímý 
nadřízený žákům a studentům výchovné skupiny a všech dalších ubytovaných na DM. Při 
nepřítomnosti skupinového vychovatele se žáci a studenti řídí pokyny určeného zástupce, 
vychovatele denní či noční služby a vedoucího vychovatele. 
 

3. Ubytovaní se řídí pravidly slušného spolužití a zásadami společenského chování. Každý 
ubytovaný je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a pokyny. Ubytovaný musí 
dodržovat všechna protipožární opatření a směrnice. Chová se tak aby neohrozil bezpečnost 
a zdraví své a jiných osob. O potřebných pravidlech, povinnostech a pokynech souvisejících 
s bezpečností a protipožárních opatřeních je poučen a informován pravidelně dle směrnic a 
nařízení ředitele školy. 
 

4. Je zakázána jakákoliv manipulace s ohněm a hořlavinami. Platí povinnost ohlášení požáru 
nebo požárního nebezpečí pedagogickému pracovníku nebo dospělé osobě, ta zajistí další 
postup podle směrnic. 
 

5. Na DM a přilehlých prostorách je zakázáno kouření, požívání alkoholických nápojů, požívání, 
šíření a distribuce omamných látek. Není dovoleno provozování a organizování hazardních 
her, přinášení a skladování nebezpečných předmětů (jakékoliv zbraně, atrapy), donášení a 
skladování alkoholických nápojů. 

 
6. Žák, student v prostorách domova mládeže nesmí kouřit a používat elektronickou cigaretu 
 
7. Není dovolena propagace a agitace politických stran a hnutí, náboženských sdružení 

komunit a sekt, také všech organizací a skupin propagujících násilí, omezování svobody a 
podobně.  
 

8. Je zakázán vstup do prostor a na pozemky závodu a manipulace s odstavenými dopravními 
prostředky. Vstup do areálu je povolen pouze přes recepci PAS a. s. 
 

9. V areálu školy není dovoleno používat soukromá vozidla ubytovaných, není možné 
parkování v prostorech DM. Používání vozidel v době osobního volna je na vlastní nebezpečí 
ubytovaných. 
 



10. Není povoleno bez písemného vyjádření školy přinášet, skladovat jakékoli součástky, nářadí, 
materiál a výrobky (též odpadový). Totéž platí o nářadí a materiálu z dílen a závodu. 
 

11. Do prostor jiných výchovných skupin a na pokoje není dovoleno vstupovat v době 
nepřítomnosti tam ubytovaných. Vstup a návštěvy v prostorách jiných výchovných skupin je 
nutné projednat s příslušným výchovným pracovníkem a konat pouze s jeho souhlasem. 

 
12. Během dopoledne je pobyt na DM pouze v určených případech (odpolední vyučování, volná 

hodina). Vstup žáků v jiných případech je individuálně posouzen a povolen na propustku 
třídního učitele, učitele odborného výcviku nebo praxe.  
 

13. Opatření proti krádežím. Každý ubytovaný/á dbá o řádné zajištění svých věcí. (včetně věcí z 
majetku školy a DM zapůjčené sportovní potřeby, elektrospotřebiče apod.) Peněžní částky 
má možnost uložit u vychovatele nebo vedoucího vychovatele. Nedoporučujeme přivážet 
vyšší částky na DM. Dále není dovoleno přivážet drahé a cenné věci. Každou ztrátu nebo 
krádež je nutné hlásit pedagogickému pracovníkovi. 
 

14. Ubytovaní nesmí zasahovat do elektrické instalace, poškozovat majetek a zařízení školy, DM 
a jiných žáků. Za zaviněné škody nese odpovědnost a podle rozhodnutí uhradí škodu sám 
nebo jeho zákonný zástupce. Vlastní elektrospotřebiče (nejsou povoleny spotřebiče 
k ohřevu – topení, konvice, vařiče, mikrovlnné trouby apod.) mohou používat pouze po 
svolení a ověření způsobilosti spotřebiče k provozu (elektrorevize). 
 

15. Všechny závady na zařízení a majetku DM, školy je ubytovaný povinen nahlásit. 
 

16. Ubytovaní musí věnovat patřičnou pozornost při pohybu v prostorách se zvýšeným rizikem 
úrazu (schodiště, sociální zařízení, sprchy atd.). Všechny úrazy a újmy na zdraví je potřeba 
včas hlásit výchovnému pracovníkovi. 
 

17. Není dovoleno sedat na okna, vyklánět se z oken, odkládat věci na okna, vyhazovat 
předměty a odpadky z oken. Také není dovoleno pokřikovat na kolemjdoucí. Každý 
ubytovaný je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a pokyny. Chovat se tak, aby 
neohrozil bezpečnost a zdraví své a jiných osob. 
 

18. Po dohodě s vychovatelem, nebo vedoucím výchovy je možné provést úpravy na pokojích a 
dalších prostorách (individuální potřeba žáka, výzdoba, estetizace). Provedení úpravy 
(rozmístění nábytku, plakátová, obrazová výzdoba) musí odpovídat bezpečnému provozu, 
nesmí omezovat a ohrožovat další bydlící na pokoji. Nesmí poškozovat majetek školy a 
dalších osob. Po skončení ubytování musí být pokoj a ubytovací prostor uveden do 
původního stavu. 

 
19. Žáci mohou navrhovat, tvořit a ovlivňovat náplň, program a činnost ve všech výchovných 

oblastech. Spolupodílí se na programu a činnosti výchovné skupiny, celého DM i své osobní. 
Spolupracují s pedagogickými pracovníky při organizaci akcí. 
 

20. Pro zájmovou činnost mohou využívat prostory DM a školy. Ve všech využívaných 
prostorách (např. tělocvična, kinosál apod.) se řídí provozními předpisy pro ně stanovené a 
činnost v nich organizuje, řídí a kontroluje pedagogický pracovník nebo osoba určená (starší 
18 let). 
 



21. Pro spolupráci žáků s pedagogickými pracovníky a vedením školy je ustavena domovní rada. 
V domovní radě jsou zástupci všech výchovných skupin. Prostřednictvím rady se žáci a 
studenti mohou obracet s podněty, stížnostmi, připomínkami a návrhy na pedagogické 
pracovníky, vedoucího výchovy nebo ředitele školy. Zástupce domovní rady se účastní dále 
například na jednání stravovací komise, případně dalších poradních orgánů, do kterých lze 
ubytované žáky a studenty v rámci spolupráce zapojit a přizvat. 
 

22. Ubytovaní se podílejí na provozu domova mládeže. Provádějí úklid pokojů, prostory 
výchovné skupiny a domova mládeže v rozsahu, který umožňují hygienické a bezpečnostní 
předpisy. Žák a student odpovídá za pořádek a úklid svého lůžka, skříně a stolu. 

23. Ubytovaní spolupracují s pracovníky školy a DM při údržbě a úpravách venkovních 
parkových ploch a sportovišť patřících k areálu školy a DM. Další spolupráce při provozu a 
chodu domova mládeže a výchovné skupiny je zajišťována též pomocí služeb žáků a 
studentů. (Úklid okolo DM apod.) 
 

24. Vybavení ubytovaného na DM. 
Doporučujeme, aby každý ubytovaný byl vybaven: 
a. prostředky osobní hygieny (mýdlo, pasta na zuby, kartáček, hřeben, ručník, dále podle 

uvážení), k vybavení patří též pomůcky pro ošetření obuvi a oděvu 
b. domácí oděv a obuv 
c. sportovní oděv a obuv (venkovní a do tělocvičny) 
d. společenský oděv (pro případné společenské akce v průběhu týdne) 

 
25. Stravování, odhlašování stravy. 

Odhlášku ze stravy provádí ubytovaný u vychovatele, případně žákem studentem pověřená 
osoba (spolužák, rodič apod.). Vychovatel provádí hlášení jídelně o počtu strávníků. 
Stravenky jsou zúčtovatelné a vydány ubytovaným proti podpisu po zaplacení všech 
určených poplatků a předložení dokladů o jejich zaplacení. Odhlášky jsou na konci měsíce 
odsouhlaseny ubytovaným. Odhlášení stravy se provádí obvykle den předem (mimo neděli). 
V mimořádných případech (náhlé onemocnění) a po dohodě s jídelnou lze provést odhlášku 
v daný den. 
 

26. Režim týdne viz příloha 
 

27. Upřesnění týdenního režimu: 
- osobní volno na DM podle pokynů vychovatele, organizace je denně oznámena na 

„Oznamovateli“- Režim dne. 
- Nástup: Slouží k projednání záležitostí celého kolektivu, zjištění přítomnosti, zajištění besed, 

aktualit apod. 
- Studium: Po dobu stanovenou pro studium, nebo přípravu na vyučování je žák přítomen na 

svém křídle, neruší ostatní spolužáky (případné konzultace na jiném pokoji provede se 
souhlasem vychovatele). V případě potřeby a požadavku je možné dobu studia kolektivně či 
individuálně prodloužit (doba stanovená na "režimu" je minimální). 

- vycházky nejsou samozřejmostí, vychovatel má pravomoc je omezit, případně za kázeňské 
přestupky zakázat, žáci musí dobu vycházek dodržet a dodržet čas určený k návratu. 

- Večerka: Posunutí večerky je možné pouze ve výjimečných případech (kulturní akce, 
mimořádné sledování pořadu v televizi apod.) Je nutné dodržet ostatní úkoly stanovené 
režimem (klid, hygiena). 

- Snídaně, večeře: Do jídelny chodí žák vždy řádně upraven (v domácím oděvu a obuvi, nosí si 
plastový hrníček na nápoj, pro odnesení nápoje používá plastovou láhev s uzávěrem. Po 



návštěvě jídelny si žák musí po sobě uklidit, odnést talíř a příbor (pokud nepoužívá vlastní), 
stůl, na kterém jedl musí zanechat v takovém stavu, aby jej další strávník mohl použít bez 
omezení. Vynášení jídla a nápojů v otevřených nádobách není dovoleno. 

- mimořádné odjezdy v týdnu povoluje vedoucí vychovatel po doporučení skupinového 
vychovatele. Návrat musí být prokazatelně ohlášen v čase určeném pro návrat. 

- nedělní příjezdy ubytovaní, ubytované ohlašují osobně příjezd na DM (určený čas 18:00 - 
21:15) službu konajícímu vychovateli. 

 
 
 
 
 
 
Ubytování studentů VOŠ 
1. Studenti VOŠ ubytovaní na DM se řídí platným řádem domova mládeže při VOŠ a SŠA, 

Zábřeh, U Dráhy 6. 
 

2. Pro ubytované studenty VOŠ je určen vychovatel/ka, který/á zajišťuje organizaci a řízení 
činnosti ubytovaných studentů VOŠ. 

 
3. Ubytovaní studenti VOŠ musí dodat a předložit všechny potřebné podklady pro ubytování. 

Ubytovaní studenti VOŠ jsou vedeni v dokumentaci DM obdobně jako ostatní ubytovaní. 
Dokumentaci vede určený/á vychovatel/ka.  

 
4. Zletilí studenti VOŠ mohou zájmovou činnost provozovat po potřebném poučení a 

proškolení samostatně, bez dozoru pedagogického pracovníka (např. návštěva tělocvičny). 
Při činnosti se rovněž musí řídit daným provozním řádem užívaného prostoru a zařízení. 
(evidence užívání, zapsání závad apod.) 

 
5. Týdenní a denní režim studentů VOŠ je obdobný s týdenním a denním režimem ostatních 

ubytovaných (příjezd na DM, termíny výdeje stravy, úklid).V dalších bodech - např. 
vycházky, studium, večerka lze dohodnout trvalou, nebo jednorázovou úpravu podle 
okamžité potřeby. Tato úprava nesmí narušovat chod DM případně narušit režim ostatních 
ubytovaných. 

 
 
V Zábřehu 28. 8. 2018 
      
Ing. Vítězslav Martykán 
ředitel VOŠ A SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 
 
 
Řád školy byl projednán a schválen školskou radou Střední školy  
 
dne .......................................... 
 
Řád školy byl projednán a schválen školskou radou Vyšší odborné školy  
 
dne .......................................... 
 



Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6  
 

součást Řádu školy  
 
 
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků   

 

Klasifikační řád  
Klasifikační řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., „O předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)“, dále z vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb., „O 
středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři“ a vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. „O vzdělávání 
dětí, žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a žáků mimořádně 
nadaných. 

 

A. Pro střední školu  
 
Hodnocení žáků:  
 

- Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (učitel, učitel odborného 
výcviku, učitel praxe) uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 

- Při celkové klasifikaci přihlíží k věkovým zvláštnostem žáků i k tomu, že žák mohl v průběhu 
klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici nebo problém. 

- Hodnocení žáků je v souladu s kompetencemi platných ŠVP. 
 

Prospěch:  
 

V jednotlivých vyučovaných předmětech je klasifikován prospěch (hodnocení dle Vyhlášky 
MŠMT č.13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři) 

 
Hodnocení a klasifikace žáků těmito stupni prospěchu: 

1. výborný 
2. chvalitebný 
3. dobrý 
4. dostatečný 
5. nedostatečný 

 
Jednotlivými vyučovacími předměty jsou chápány předměty povinné, povinně volitelné i 
volitelné 
 
Chování žáka: 
 

Chování žáka je klasifikováno těmito stupni hodnocení: 
1. velmi dobré 
2. uspokojivé 
3. neuspokojivé  
 

Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci:        
(Vyhláška MŠMT č.13/2005 Sb., § 4) 
 

- soustavným diagnostickým pozorováním žáka  



- soustavným sledováním výkonů žáka a připravenost na vyučování  
- různými druhy zkoušek (písemně, ústně, grafické, praktické, pohybové) 
- kontrolními pracemi a praktickými zkouškami 
- analýzou výsledků činnosti žáka  
- konzultacemi s ostatními učiteli, učiteli odborného výcviku a praxe a podle potřeby i 

s ostatními pracovníky (psychologické poradny apod.) 
- rozhovorem se žákem  
- rozhovory s rodiči, zákonnými zástupci 
- žák musí být z vyučovaného předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně nejméně třikrát 

v daném pololetí 
- učitel oznamuje výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady, nedostatky  
- při ústním zkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě 
- výsledky písemných zkoušek, prací oznámí nejpozději do 14 dnů 
- učitel je povinen vést soustavnou, přehlednou evidenci o každé klasifikaci 

 
Hodnocení žáků:        

 

- žáci se klasifikují ve všech předmětech vyučovaných dle schválených učebních plánů 
- klasifikační stupeň určí učitel, učitel odborného výcviku, učitel praxe 
- v předmětu, ve kterém vyučuje více vyučujících, určí výsledný stupeň za klasifikační 

období příslušný učitel po vzájemné dohodě. Nedojde-li ke shodě, stanoví se výsledný 
klasifikační stupeň rozhodnutím ředitele školy 

- při určování klasifikačního stupně posuzuje vyučující výsledky práce objektivně, nesmí 
podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu 

- vyučující 1 x měsíčně budou vedení školy informovat o stavu klasifikace v jednotlivých 
předmětech zápisem hodnocení do Třídní knihy v systému Bakalář příslušné třídy 

- na konci klasifikačního období, v termínu stanoveném ředitelem školy zapíše vyučující 
příslušného předmětu výsledky celkové klasifikace do katalogového listu v systému 
Bakalář a připraví návrhy na opravné zkoušky a klasifikaci v náhradním termínu 

 
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
(Zákon č. 561/2004 Sb., § 69): 
 

- Celkový prospěch žáka zahrnuje výsledky klasifikace z povinných, povinně volitelných i 
volitelných předmětů a chování. Nezahrnuje klasifikaci nepovinných předmětů 

- Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního pololetí, určí 
ředitel pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to nejpozději do konce měsíce června. 
Není-li možná klasifikace ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí 

- Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci druhého pololetí určí 
ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín a to tak, aby hodnocení žáka mohla být 
provedena do konce září následujícího školního roku. Do té doby navštěvuje žák nejbližší 
vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl  

- Má-li zletilý žák, nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti 
hodnocení v jednotlivých předmětech 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 komisionální 
přezkoušení. V případě, že daný předmět vyučuje ředitel, požádá zletilý žák, nebo 
zákonný zástupce nezletilého žáka krajský úřad, odbor školství o komisionální 
přezkoušení. 
 
 



Komisionální zkoušky: 
 
1. Vědomosti, dovednosti a návyky žáků se zjišťují komisionálními zkouškami v těchto 
     případech (§ 6, odst. 1-4 vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání): 
- koná-li žák zkoušku k doplnění klasifikace 
- požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho přezkoušení, nebo 

koná-li se přezkoušení z podnětu ředitele školy 
- koná-li žák opravnou zkoušku 
 
Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná.  Jejím předsedou je ředitel střední školy 
nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel vyučující žáka danému vyučovacímu předmětu 
a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný vyučovací předmět. Pokud je ředitel střední 
školy zároveň vyučujícím, jmenuje předsedu komise zřizovatel školy. Členy komise jmenuje 
ředitel střední školy. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky. 
Rozhodnutí o klasifikaci je konečné v případech, požádá-li žák nebo zástupce žáka o jeho 
přezkoušení, koná-li se přezkoušení z podnětu ředitele střední školy nebo koná-li se opravná 
zkouška. 
 
2. Přezkoušení před tříčlennou komisí se koná i v těchto případech: 
 
- je-li žák zkoušen v náhradním termínu proto, že pedagogický pracovník nemohl ze 
  závažných důvodů uzavřít v předmětu klasifikaci 
- rozhodl-li ředitel školy nebo jeho zástupce pro teoretické vyučování na návrh učitele 
  vyučovacího předmětu o přezkoušení 
 
3. Požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o přezkoušení, musí být 
podána žádost písemně do tří dnů ode dne, kdy byla žákovi sdělena klasifikace. Přezkoušení se 
nepovolí, byl-li žák v klasifikačním období z příslušného předmětu, jehož klasifikace je 
napadána, již komisionálně zkoušen s výjimkou komisionálního přezkoušení v souvislosti 
k doplnění klasifikace.  
 
4. Termíny komisionálních zkoušek určuje z pověření ředitele školy zástupce ředitele pro 
teoretické vyučování nebo vedoucí učitel. Z odborného výcviku zástupce ředitele pro praktické 
vyučování nebo vedoucí odborného výcviku. 
 
5. Žák, který se nedostaví ke zkoušce bez včasné omluvy pro závažné důvody (závažnost důvodu 
posuzuje ředitel školy), se ve vyučovacím předmětu, z něhož měl zkoušku konat, posuzuje, 
hodnotí jako nedostatečný. 
 
6. Výsledek komisionální zkoušky vyhlásí předseda zkušební komise v den konání zkoušky. 
Výsledek komisionální zkoušky je konečný a nenapadnutelný, proto v žádném případě nelze 
žádat o další přezkoušení nebo opravu. 
 
 Opravné zkoušky: 
 

- Žák, který je 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  

- Žák koná opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu 
stanoveném ředitelem školy.  



- 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 však do konce září následujícího školního roku.  

- Opravné zkoušky jsou komisionální (Vyhláška MŠMT č.13/2005 Sb., § 6) 
 
Klasifikace ve vyučovaných předmětech s převahou teoretického zaměření 
a praktických činností: 
 

Stupeň 1 (výborný) 
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti ucelené přesně a plně 
chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. 
Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických i 
praktických úkolů, při výkladu hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u 
něj projevuje samostatnost a tvořivost, jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný. 
Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní. Je schopen 
samostatně studovat vhodné texty. 
 

Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti ucelené přesně a úplně. 
Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a produktivně 
nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení 
teoretických i praktických úkolů, při výkladu hodnocení jevů i 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 nedostatků. Je schopen samostatně nebo 
s menší pomocí studovat vhodné texty. 
 

Stupeň 3 (dobrý) 
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 
definic a zákonitosti nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a 
praktických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomocí 
učitele korigovat. V uplatňování osvojování poznatků a dovedností při řešení teoretických a 
praktických úkolů se dopouští chyb.  
 

Stupeň 4 (dostatečný) 
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při 
provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší 
nedostatky.  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 projev 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 chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má 
velké těžkosti.  
 

  Stupeň 5 (nedostatečný) 
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně, a úplně, má v nich závažné a značné 
mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činností 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 výstižnosti. Kvalita jeho výsledku má závažné 
nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. 
 
Hodnocení chování žáka:  
 
Chování žáka se klasifikuje těmito stupni: 
1 – velmi dobré 
2 – uspokojivé 
3 – neuspokojivé 
 
Stupeň velmi dobré – žák uvědoměle dodržuje pravidla slušného chování a ustanovení školního 
řádu. I méně závažných přestupků se dopouští jen ojediněle. Žák je přístupný výchovnému 
působení a snaží se své chyby napravit. 
Stupeň uspokojivé – chování žáka je zpravidla přes předchozí udělení opatření k posílení kázně 
opakovaně v rozporu s pravidly slušného chování a s ustanoveními školního řádu nebo se žák 
dopustí závažného přestupku (např. poškozením majetku nebo ohrožením bezpečnosti a zdraví 
svého nebo jiných osob, narušením výchovně vzdělávací činnosti školy aj.). 
Stupeň neuspokojivé – chování žáka je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustil 
se takových přestupků proti školnímu řádu, jimiž je vážně ohrožen majetek, výchova, 
bezpečnost či zdraví jiných osob. Záměrně a zpravidla přes udělení důtky ředitele školy narušuje 
hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. 
 
Známku z chování navrhuje po konzultaci s ostatními vyučujícími zpravidla třídní učitel, učitel 
OV, vychovatel. Při hodnocení chování žáka se v přiměřené míře přihlíží k chování žáka na 
akcích pořádaných školou a v době mimo vyučování. Návrhy na udělení důtky ředitele školy a 
snížené známky z chování projedná třídní učitel nejdříve s ředitelem školy, následně jsou pak 
předmětem jednání pedagogické rady. Při klasifikaci chování se rovněž přihlíží k věku, morální a 
rozumové vyspělosti žáka. K uděleným kázeňským opatřením během klasifikačního období se 
přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. 
 
Výchovná opatření 
 
1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. 
Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy a další 
kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další 
kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo třídní učitel. 
2. Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto 
zákonem nebo školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze 
školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle 
na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení 
povinností stanovených školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.  
3. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za 
závažné porušení povinností stanovených školním řádem. 
4. O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode 
dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák 
provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle 
zvláštního právního předpisu. O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Žák 
přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, 
nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. 



5. Třídní učitel nebo ředitel školy může žákovi udělit pochvalu za mimořádný projev 
humánnosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin, za dlouhodobou 
prospěšnou práci. Pochvala je udělována žákovi před kolektivem třídy nebo školy. 
Pochvaly a jiná ocenění se zaznamenávají do třídních výkazů. 
6. Opatření k posílení kázně žáků se ukládají za závažná nebo opakovaná provinění proti 
školnímu řádu. Tato opatření předcházejí zpravidla udělení sníženého stupně z chování. Podle 
závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření: napomenutí třídního učitele, důtka 
třídního učitele, důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení nebo vyloučení žáka ze školy. 
7. Udělení výchovného opatření oznamuje ředitel školy prokazatelným způsobem zákonným 
zástupcům žáka, u zletilých žáků živiteli žáka. Opatření se zaznamenávají do třídního výkazu. 
8. Za jeden přestupek proti školnímu řádu se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení 
jeho kázně. 
 
Za výborné studijní výsledky, za dlouhodobou kvalitní práci a výrazný projev školní iniciativy, za 
vzornou reprezentaci školy ve školních i mimoškolních aktivitách, za aktivní účast na 
prezentačních a jiných společenských aktivitách, za významné činy např. v oblasti ochrany 
zdraví a života osob může být žákovi udělena po projednání v pedagogické radě podle stupně 
zásluh: 
- pochvala třídního učitele 
- pochvala ředitele školy 
Pochvala se uděluje na základě vlastního rozhodnutí třídního učitele či ředitele školy, nebo na 
základě podnětu jiné právnické nebo fyzické osoby. Pochvala může být doplněna věcným 
darem. 
 
Podle závažnosti provinění, ale vždy ve smyslu nejnižšího již účinného trestu, mohou být žákům 
uložena kázeňská opatření k posílení kázně: 
Napomenutí a důtka třídního učitele – uděluje třídní učitel dle svého uvážení a s přihlédnutím k 
názoru dalších vyučujících zejména za drobná, popř. opakovaná porušení školního řádu. O 
udělení těchto výchovných opatření neprodleně informuje třídní učitel ředitele školy, rodiče 
žáka a informaci podává na jednání pedagogické rady. 
Důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení ze studia a vyloučení ze studia jsou výchovná 
opatření v pravomoci ředitele školy. Uděluje je zejména za závažná porušení školního řádu 
nebo v případě, že předchozí výchovná opatření nebyla účinná. 
Všechna výchovná opatření projednává pedagogická rada a jsou prokazatelným způsobem 
neprodleně oznámena rodičům (zákonným zástupcům) žáka. 
 
Zásady udělování výchovných opatření ve škole 
Pochvaly 
1. Pochvala udělená třídním učitelem 
- za vzorné plnění studijních povinností 
- za vzorné plnění školního řádu školy 
- za projev velké nebo pravidelné iniciativy ve prospěch třídy nebo školy 
Pochvalu navrhuje třídní učitel, učitel, učitel OV, vychovatel návrh projednává pedagogická 
rada. 
Udělení pochvaly se písemně oznamuje rodičům žáka a zapisuje se do třídního výkazu. 
Pochvala se žákovi uděluje před třídou, sděluje třídní učitel. 
 
2. Pochvala udělena ředitelem školy 
- za vzorné plnění studijních povinností 
- za aktivitu při mimoškolních akcích 



- za vzornou a úspěšnou reprezentaci školy  
Pochvalu navrhuje třídní učitel, učitel, učitel OV, vychovatel. 
Návrh projednává pedagogická rada. 
Udělení pochvaly se písemně oznamuje rodičům žáka a zapisuje se do třídního výkazu. 
Pochvala se žákovi uděluje před třídou nebo shromážděním školy, sděluje ředitel školy. 
Udělení pochvaly může být spojeno i s předáním věcného daru. 
 
 
Napomenutí a důtky 
Napomenutí třídním učitelem 
- za neomluvené vyučovací hodiny 
- za drobnější porušení školního řádu školy 
Napomenutí navrhuje a uděluje třídní učitel, učitel, učitel odborného výcviku, vychovatel. 
Návrh projednává pedagogická rada. 
Udělení napomenutí se písemně oznamuje rodičům žáka a zapisuje se do třídního výkazu. 
Napomenutí se žákovi uděluje před třídou, sděluje třídní učitel. 
 
Důtka třídního učitele 
- za neomluvenou absenci 
- za porušení školního řádu školy 
Důtku navrhuje a uděluje třídní učitel, učitel, učitel OV, vychovatel. 
Návrh projednává pedagogická rada. 
Udělení důtky se písemně oznamuje rodičům žáka a zapisuje se do třídního výkazu. 
Důtka se uděluje před třídou, sděluje třídní učitel. 
 
Důtka ředitele školy 
- za neomluvenou absenci 
- za porušení školního řádu školy 
Důtku navrhuje třídní učitel, učitel, učitel OV, vychovatel důtku uděluje ředitel školy, návrh 
projednává pedagogická rada. Udělení důtky se písemně oznamuje rodičům žáka a zapisuje se 
do třídního výkazu. Důtka se uděluje před třídou, sděluje ředitel školy. 
 
Vyloučení ze školy 
Podmíněné vyloučení ze studia se stanovením zkušební lhůty 
- za neomluvenou absenci 
- za hrubé porušení školního řádu školy 
- za hrubé chování vůči spolužákům nebo zaměstnancům školy 
- za zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy 
- za projevy šikanování spolužáků a zneužívání návykových látek ve škole 
Podmíněné vyloučení ze studia navrhuje třídní učitel, učitel, učitel OV, vychovatel. Návrh může 
projednávat pedagogická rada. O podmíněném vyloučení rozhoduje v rámci správního řízení 
ředitel školy a o svém rozhodnutí informuje pedagogickou radu. 
Zkušební lhůtu (a to nejdéle na dobu jednoho roku) stanovuje ředitel školy. Udělení 
podmíněného vyloučení ze studia se stanovenou zkušební lhůtou a písemně se oznamuje 
rodičům žáka a zapisuje se do třídního výkazu. 
Vyloučení ze studia 
- za porušení školního řádu školy ve zkušební lhůtě podmíněného vyloučení 
- za opakující se hrubé chování vůči spolužákům nebo zaměstnancům školy 
- za zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy 
- za násilné projevy šikanování a za pokusy o distribuci nebo za distribuci návykových  



  látek ve škole 
- za prokazatelné krádeže ve škole 
 
Vyloučení ze studia navrhuje třídní učitel, učitel, učitel OV, vychovatel. Návrh může projednávat 
pedagogická rada. O vyloučení rozhoduje v rámci správního řízení ředitel školy a o svém 
rozhodnutí informuje pedagogickou radu. Vyloučení žáka ze studia se písemně oznamuje 
rodičům žáka a zapisuje se do třídního výkazu. 
Ředitel školy stanoví další podmínky před vlastním odchodem žáka ze školy.  
 
 
 

Vzdělávání žáků se speciálními potřebami  
 
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá v souladu s vyhláškou č. 
27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, 
účinnost od 1. 9. 2016, a vyhláškou č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o 
poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, účinnost od 
1. 9. 2016, (nahrazení vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných vyhláškou č. 27/2016 Sb. 
s účinností od 1. 9. 2016 a novelizace navazujících právních předpisů - vyhláška č. 72/2005 Sb., o 
poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních – vyhláška č. 
197/2016 Sb. s účinností od 1. 9. 2016)  
 
Klasifikace žáků žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 
U žáků s vývojovou poruchou klade vyučující důraz na ten druh projevu (písemný nebo ústní), 
ve kterém má žák větší předpoklady podat lepší výkon. To ale neznamená, že žák s vývojovou 
poruchou nesmí psát písemné práce. Při klasifikaci nevychází učitel z prostého počtu chyb, ale z 
počtu a kvality jevů, které žák zvládl. Při hodnocení se lze orientačně řídit těmito zásadami: 
 
a) ovládnutí učiva předepsaného osnovami 
- ovládá bezpečně 
- ovládá 
- podstatně ovládá 
- ovládá se značnými mezerami 
- neovládá 
 
b) úroveň myšlení 
- pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti 
- uvažuje celkem samostatně 
- menší samostatnost myšlení 
- nesamostatnost myšlení 
- odpovídá nesprávně i na návodné otázky 
 
c) úroveň vyjadřování 
- výstižně, poměrně přesně 
- celkem výstižně 
- nedostatečně přesně 
- vyjadřuje se s obtížemi 
- nesprávné i na návodné otázky 
 



d) úroveň aplikace vědomostí 
- spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností 
- dovede používat vědomostí a dovedností a dopouští se drobných chyb 
- s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští 
- dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 
- praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele 
 
e) píle a zájem o učení 
- aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 
- učí se svědomitě 
- k učení a práci nepotřebuje mnoho podnětů 
- malý zájem o učení 
- pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné 

 

B. Pro vyšší odbornou školu  
 
Hodnocení výsledků vzdělávání studentů je uplatňováno v souladu s vyhláškou MŠMT č. 
10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání.   
Při hodnocení uplatňuje pedagogický pracovník (učitel) přiměřenou náročnost a pedagogický 
takt vůči studentovi. Při celkovém hodnocení a klasifikaci přihlíží i k tomu, že student mohl 
v průběhu studijního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici nebo 
problém. 
Každý vyučující předmětu zveřejní před zahájením výuky daného období program vyučovaného 
předmětu, který obsahuje zejména: 
a) anotaci vyučovaného předmětu, 
b) požadavky kladené na studenty v průběhu období a zkoušky, jakož i podmínky stanovené pro 

udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu, včetně požadované účasti, 
c) seznam literatury ke studiu. 
 
Hodnocení se provádí formou:  
a) průběžného hodnocení, 
b) zápočtu, 
c) klasifikovaného zápočtu, 
d) zkoušky. 
1. Předměty, ve kterých se vyžaduje zápočet, klasifikovaný zápočet a zkouška, stanoví učební 

plán. Jednotlivými vyučovacími předměty jsou chápány předměty povinné, povinně volitelné 
i volitelné. 

2. Zápočet se uděluje za splnění požadavků, které pro jeho získání určuje program předmětu a 
podmínky stanovené vyučujícím předmětu (např. účast studenta ve výuce, úspěšné 
průběžné hodnocení nebo vypracování seminárních prací). Zápočet uděluje vyučující 
předmětu, za který se zápočet uděluje. Ve výkazu o studiu se udělení zápočtu zapisuje 
slovem „započteno“, k čemuž se připojí datum jeho udělení a podpis vyučujícího. Neudělení 
zápočtu se do výkazu o studiu nezapisuje. 

3. Při klasifikovaném zápočtu se navíc hodnotí a způsobem jako u zkoušky klasifikuje, jak 
student splnil požadavky zápočtu.  

4. Zkouškami se prověřují vědomosti studenta z předmětu a jeho schopnosti uplatňovat 
poznatky získané studiem. 

5. Podle způsobu provedení může mít klasifikovaný zápočet a zkouška formu ústní, písemnou, 
praktickou nebo kombinovanou. 

6. Výsledky klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky jsou hodnoceny známkami:  



1 – výborně, 
2 – velmi dobře, 
3 – dobře, 
4 – nevyhověl/a. 

7. Výsledek klasifikovaného zápočtu a zkoušky, s výjimkou stupně 4 – nevyhověl, zapíše      
zkoušející slovy do výkazu o studiu a připojí datum a podpis.  

8. V případě, že je nutné určit prospěchový průměr, započítávají se všechny známky ze všech 
konaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů. 

9. Zápočty, klasifikované zápočty, zkoušky včetně opravných zkoušek se konají v období, které 
stanoví ředitel školy, viz „Termínové kalendáře Vyšší odborné školy“. Druhou opravnou 
zkoušku může na žádost studenta povolit ředitel školy. 

10. Zkoušející určí konkrétní termíny pro udělování zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek 
z jednotlivých předmětů v dostatečném počtu a časovém předstihu. 

11. Chování studenta se neklasifikuje. 
 
 
Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci:    
Průběžné hodnocení studenta se může uskutečňovat v seminářích, ve cvičeních, v odborné 
praxi, při exkurzích, popř. zadáním seminárních prací. Výsledky průběžného hodnocení mohou 
být zohledněny při zkoušce, klasifikovaném zápočtu a zápočtu. Do výkazu o studiu se průběžné 
hodnocení nezapisuje.  
Využití rozsahu a formy průběžného hodnocení studenta, a stanovení požadované účasti 
studenta ve výuce (minimálně 70 %), je v kompetenci vyučujícího daného předmětu.  
Vyučující předmětu je oprávněn ve výjimečných případech nedostatečné účasti studenta ve 
výuce (např. z důvodu dlouhodobé nemoci apod.) tuto skutečnost ve spolupráci s třídním 
učitelem studenta vyhodnotit a stanovit náhradní postup, např. zadáním mimořádné seminární 
práce. 
 
Hodnocení studentů, studentek:        
- klasifikační stupeň určí učitel, 
- v předmětu, ve kterém vyučuje více vyučujících určí výsledný stupeň za klasifikační období 

příslušný učitel po vzájemné dohodě. Nedojde-li ke shodě stanoví se výsledný klasifikační 
stupeň rozhodnutím ředitele školy, 

- při určování klasifikačního stupně posuzuje vyučující výsledky práce objektivně, nesmí 
podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. 

 
 
Komisionální přezkoušení: 
Komisionální zkoušky se použije vždy v případě druhé opravné zkoušky nebo druhé opravy 
klasifikovaného zápočtu a dále v případech: 
a) žádosti studenta o přezkoušení z důvodu pochybnosti o správnosti hodnocení svého 

vzdělávání, 
b) konání rozdílové zkoušky. 
 
1. Komisionální zkouška se koná v termínu stanoveném ředitelem školy tak, aby byl stanovený 

termín studentovi oznámen alespoň 7 dní před jejím konáním. Pokud je termín dohodnutý 
se studentem, není předchozí oznámení nutné. 

2. Komisi jmenuje ředitel školy. 



3. Komise je tříčlenná; tvoří ji předseda, kterým je ředitel školy nebo jím pověřený učitel, 
zkoušející učitel, jímž je vyučující studenta daného předmětu a přísedící, kterým je jiný 
vyučující téhož nebo příbuzného předmětu. 

4. Výsledek zkoušky určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol, 
který se stává součástí pedagogické dokumentace studenta. 

5. Student může v jednom dni skládat pouze jednu komisionální zkoušku. Výsledek 
komisionální zkoušky, který je konečný, sdělí předseda komise prokazatelným způsobem 
studentovi. Další přezkoušení není možné. 

6. Student se může ze závažných důvodů od komisionální zkoušky omluvit, avšak nejpozději 
den před jejím zahájením. V takovém případě ředitel školy stanoví, popřípadě se studentem 
dohodne náhradní termín zkoušky. Od náhradního termínu se lze omluvit pouze jednou. 

7. Odstoupí-li student od zkoušky po jejím zahájení, nedostaví-li se ke zkoušce bez omluvy, jeho 
omluva nebyla uznána, nebo poruší-li závažným způsobem pravidla zkoušky, posuzuje se, 
jako by zkoušku vykonal neúspěšně. Student se může ze závažných, zejména zdravotních, 
důvodů omluvit i dodatečně, avšak nejpozději do 3 dnů od uplynutí termínu určeného pro 
konání zkoušky. O uznání závažnosti a omluvitelnosti důvodů rozhoduje ředitel školy.   

8. Konkrétní obsah a rozsah komisionální zkoušky stanoví ředitel školy v souladu 
s akreditovaným vzdělávacím programem. Zkouška může být ústní, písemná nebo praktická 
podle charakteru vyučovaného předmětu; formy zkoušky se mohou kombinovat. 

9. Komisionální zkouška je veřejná s výjimkou písemné zkoušky a jednání zkušební komise o 
hodnocení studenta. Praktické zkoušky jsou neveřejné v případech, kdy je to nutné z důvodu 
ochrany zdraví a bezpečnosti práce.   

 
Uznávání hodnocení při opakování ročníku a po přerušení studia: 
Při opakování ročníku nebo při pokračování po přerušení studia, si student při zápisu zapíše 
všechny vyučované předměty v daném školním roce, resp. období. Ředitel školy na základě 
stanoviska třídního učitele a vyučujícího daného předmětu může uznat úspěšné zkoušky a 
klasifikované zápočty z minulého školního roku (období), pokud je jejich klasifikace stupněm 
„výborně“ nebo „velmi dobře“. Stupeň „dobře“ se neuznává. 
Pokud jsou uznány jako úspěšně zvládnuté předměty (viz. předešlý odstavec), může se student 
zúčastnit výuky, třeba jen v omezeném rozsahu. U předmětů, kde jsou součástí praktická      
cvičení (např. Diagnostická měření) je nutno tyto navštěvovat a splnit podmínky pro udělení 
klasifikovaného zápočtu, resp. zápočtu a uspět u zkoušky. 
 
V Zábřehu 29. 8. 2018 
 
Ing. Vítězslav Martykán 
ředitel VOŠ A SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 
 
Řád školy byl projednán a schválen školskou radou Střední školy  
dne .......................................... 
Řád školy byl projednán a schválen školskou radou Vyšší odborné školy  
dne .......................................... 

 
Žáci a studenti školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli, seznámení je zaznamenáno v třídních 
knihách.  
 
Zákonní zástupci žáků byli informováni o jeho vydání a obsahu informací na webových stránkách školy. 
www.spsa-za.cz 
  
Řád je zpřístupněn na jednotlivých úsecích výchovy školy, na úřední desce a na webových stránkách 
školy: www.spsa-za.cz 

http://www.spsa-za.cz/
http://www.spsa-za.cz/

