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           STŘEDNÍ  ODBORNÁ  ŠKOLA  PODNIKATELSKÁ, s. r. o., 
Most, Topolová 584, PSČ 434 47   

 

ŠKOLNÍ  ŘÁD 
 

I. ČÁST – PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH  

ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ 
 

Svým rozhodnutím vzdělávat se na Střední odborné škole podnikatelské v Mostě se žáci 

zavazují osvojovat si znalosti a dovednosti stanovené školním vzdělávacím programem, 

získávat vědomosti a poznatky, řídit se zásadami humanismu a demokracie a plnit povinnosti 

stanovené školním řádem při zachování občanských práv a práv obsažených v Úmluvě o 

právech dítěte. Zletilostí, tj. dovršením 18. roku věku, vzniká v plném rozsahu způsobilost 

žáků k vlastním právním úkonům. 

 

A.   PRÁVA  ŽÁKŮ 

 

1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu. 

2. Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 

3. Na využívání zařízení školy, učebnic a pomůcek souvisejících s výukou a dalším 

vzděláváním. 

4. Na využívání školou nabízených mimoškolních aktivit v oblasti sportovní, kulturní, 

využívání výpočetní techniky a při dalších vzdělávacích aktivitách podporujících 

duchovní, morální a sociální rozvoj. 

5. Na poskytnutí pomoci v případě nejasností v učivu nebo v případě, že se ocitne  

v nesnázích. Své problémy může kdykoliv sdělit třídnímu učiteli, výchovnému 

poradci, školnímu metodikovi prevence nebo řediteli školy. 

6. Na připomínky, výhrady a náměty k činnosti školy a jejich pracovníků, které může 

sdělit přiměřenou formou svému třídnímu učiteli, výchovnému poradci nebo řediteli 

školy. 

7. Na ochranu před všemi formami násilí a před kontaktem s narkotiky a psychotropními 

látkami. 

8. Volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí. 

9. Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, pracovat v nich a podněty na 

ředitele školy nebo školskou radu přispívat ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího 

procesu. 

10. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok na bezplatné poskytování 

podpůrných opatření školou dle §16, §18 a §19 Zákona č. 561/2004 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. 

11. Nadaní žáci mají nárok na vytvoření podmínek pro svůj rozvoj dle §17 a §19 Zákona 

č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

12. Na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést 

námitku proti zpracování osobních údajů – vše se řídí směrnicí ředitelky školy 

k ochraně osobních údajů. 

 

 

B.   CHOVÁNÍ  ŽÁKŮ 

 

1. Žáci dodržují ve škole, při akcích organizovaných školou i mimo školu školní řád, 

pravidla společenského chování, svým vystupováním vhodně školu reprezentují. 

Prokazují patřičnou úctu zaměstnancům školy, při setkání je zdraví. Vyučujícího 

zdraví při vstupu do třídy a při jeho odchodu tím, že povstanou. 
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2. Dodržují pravidla bezpečnosti a protipožární ochrany, zdravotní a hygienická pravidla. 

Udržují pořádek ve škole a v jejím okolí. Do školy přicházejí vhodně a čistě oblečeni. 

Ve škole se přezouvají, boty a oblečení vkládají do skříňky v šatně školy. 

3. Do školy nesmí žáci nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví a způsobit úraz. Nošení, 

držení, distribuce a zneužívání návykových látek, kouření, pití alkoholu a hraní 

hazardních her je žákům školy zakázáno v prostorách školy, jejího okolí a při 

činnostech organizovaných školou. 

4. Žáci neopouští budovu školy během vyučování. Opustit ji mohou pouze v době 

obědové přestávky, kdy škola nenese za žáka zodpovědnost, nebo na základě 

propustky od vyučujícího školy. 

5. Žáci mají zakázáno nabíjet mobilní telefony či jinou techniku z elektrické sítě školy. 

 

C.   POVINNOSTI ŽÁKŮ 

 

1. Povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu 

hodin. Na vyučování se žáci pravidelně připravují, přinášejí s sebou do školy potřebné 

pomůcky. Žák je zodpovědný za své výsledky ve vzdělávání. 

2. Žáci respektují stanovený rozvrh výuky. Dodržují přestávky, na začátku hodiny 

zaujmou místa podle zasedacího pořádku a očekávají příchod vyučujícího.  

Nedostaví-li se vyučující do 5 minut po začátku hodiny, ohlásí to určená služba  

v sekretariátu školy. 

3. V průběhu hodiny nevyrušují činnostmi, které nejsou předmětem vyučování (např. 

mobilní telefon). 

4. Po ukončení výuky uvedou své místo do pořádku, židli umístí na lavici a po pokynu 

učitele opustí učebnu. Službu ve třídě vykonávají žáci podle rozpisu stanoveným 

třídním učitelem. Určený žák učebnu uzamkne. 

5. Nemůže-li se žák ze závažných důvodů zúčastnit vyučování, oznámí to předem 

třídnímu učiteli. Předem známou nepřítomnost dokládají žáci písemnou žádostí 

zákonného zástupce. Při nepřítomnosti delší než dva dny je nutno písemně požádat   

ředitele školy o souhlas s uvolněním. Při odchodu ze školy v průběhu vyučování 

požádá žák o souhlas třídního učitele a vyučujícího v hodině a vyžádá si od třídního 

učitele propustku, kterou bez vyzvání předá dozorujícímu učiteli u vchodových dveří. 

6. Nepřítomnost ve škole omlouvají žáci u třídního učitele bezprostředně po návratu, 

nejpozději do tří dnů. Omluvy se zaznamenávají do omluvného listu vydaného školou. 

Omluvenky potvrzuje zákonný zástupce. 

7. Žáci se ve škole řídí pokyny pedagogických pracovníků a dalších pracovníků školy. 

Ustanovení školního řádu žáci dodržují též při akcích, které škola organizuje (akce 

sportovní, kulturní, exkurze, výlety, soutěže, odborná praxe apod.). 

8. V rámci odborné praxe dodržují žáci pracovně právní předpisy a pokyny subjektu, 

u kterého praxi vykonávají, včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,  

a o požární ochraně. Způsobí-li žák během praxe jakoukoliv škodu, odpovídá za ni 

podle příslušných právních předpisů. 

9. Zjistí-li žák ve škole ztrátu osobní věci, okamžitě ji oznámí svému třídnímu učiteli. 

Škola odpovídá za škody na vnesených nebo odložených věcech v souladu  

s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Cenné věci a větší peněžní částky 

žáci do školy nenosí. 

10. Při ukončení vzdělávání, případně ukončení školního roku, odevzdají žáci dle pokynů 

třídního učitele učebnice, učební pomůcky a vybavení, které jim škola zapůjčila.  

V případě ztráty věci nebo poškození majetku školy z nedbalosti jsou žáci povinni 

způsobenou škodu uhradit podle příslušného ustanovení Občanského zákoníku. 

11. Zletilí žáci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti nebo jiných 

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

jsou povinni dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování dle bodu 6. Třídní 

učitel nevyžaduje potvrzení zákonného zástupce. 
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12. Žáci mají během vyučování vypnuté mobilní telefony, fotoaparáty a jinou 

záznamovou techniku, která slouží k pořizování obrazových a zvukových záznamů. 

Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, žák) bez jejich svolení je 

v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85) a Nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679. Narušování vyučovacího procesu mobilním telefonem 

(případně jinou technikou), bude hodnoceno jako hrubý přestupek proti školnímu 

řádu. 

13. Žáci mají povinnost účastnit se distanční výuky v případě nařízené karantény. 
 

D.   ZÁKONNÍ  ZÁSTUPCI  ŽÁKŮ 

 

1. Mají právo se informovat na chování a prospěch svého dítěte u vyučujících a třídních 

učitelů v termínech konání pravidelných třídních schůzek a kdykoliv v jinou dobu po 

předchozí domluvě. Informace lze získat také prostřednictvím programu ISAS. 

2. Mají právo požádat školu o spolupráci při řešení problémů žáků v souvislosti 

s vyučovacím procesem, chováním žáků, zdravotních problémů a dalších 

odůvodněných případech. 

3. Mají právo spolupracovat se školou v rámci sledování a prevence sociálně-negativních 

jevů a zneužívání návykových látek, spolupracovat s výchovným poradcem školy, 

školním metodikem protidrogové prevence a pracovníky pedagogicko-

psychologického poradenství. Mají právo se podílet na mimoškolních aktivitách žáků 

školy. 

4. Mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících nebo u ředitele 

školy. K dispozici mají výroční zprávu o činnosti školy a zprávu o hospodaření školy. 

5. Mají právo omlouvat své dítě při neúčasti ve vyučování dle ustanovení školního řádu. 

6. Jsou povinni zajistit, aby nezletilý žák řádně docházel do školy, dokládat důvody 

nepřítomnosti žáka ve vyučování. 

7. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti žáka nebo jiných závažných 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

8. Mají právo na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo 

vznést námitku proti zpracování osobních údajů - vše se řídí směrnicí ředitele školy 

k ochraně osobních údajů. 

9. Zpracování osobních údajů žáků za účelem propagace školy (webové stránky, 

propagační materiály, fotografie) nebo za účelem účasti na exkurzích, zájezdech a  

mimoškolních akcích (lyžařský kurz, cyklistický kurz, vodácký kurz)je možné pouze 

s výslovným souhlasem zákonných zástupců žáka. 

 

 

E.  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

 

1. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním souvisejících 

činnostech. Škola přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří 

podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických 

jevů. 

2. Škola vede evidenci úrazů, vyhotovuje záznamy o úrazech a zasílá záznamy 

stanoveným orgánům a institucím. 

 

F.  HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je stanoveno školním řádem, který vychází z § 69 

školského zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání a § 3 a 4 vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání v platném 

znění, a ze školního vzdělávacího programu školy. 
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 1. Zásady klasifikace 

 

a) Pravidla pro hodnocení vycházejí z požadavků školního vzdělávacího programu. 

b) Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci uplatňuje učitel přiměřenou náročnost 

a pedagogický takt vůči žákovi. 

         c)   Při celkové klasifikaci učitel přihlíží k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák  

               mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou 

               indispozici. 

 

 2. Stupně hodnocení a klasifikace 

 

a) Prospěch žáka v jednotlivých povinných a nepovinných vyučovacích předmětech je 

klasifikován těmito stupni: 

 

1 – výborný 

2 – chvalitebný 

3 – dobrý 

4 – dostatečný 

5 – nedostatečný 

 

 

 

 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a 

zákonitosti uceleně, přesně, chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává 

požadované intelektuální a motorické činnosti. Téměř samostatně uplatňuje osvojené 

poznatky a dovednosti pro řešení teoretických a praktických úkolů, dovede 

zdůvodnit své postupy. Myslí logicky správně, projevuje se u něho samostatnost a 

tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Výsledky jeho 

činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat 

vhodné texty a zpracovat kvalitní samostatné práce. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a 

zákonitosti v podstatě uceleně. Vykonává intelektuální a motorické činnosti. 

Samostatně nebo za menších podmětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a 

dovednosti pro řešení teoretických a praktických úkolů. 

Kvalita výsledků činností je zpravidla bez podstatných nedostatků. Žák je schopen 

samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty a zpracovávat samostatné 

práce. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák má v ucelenosti a úplnosti osvojení poznatků pojmů a definic nepodstatné 

mezery. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. 

Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických a praktických úloh 

s chybami. Častější nedostatky se projevují v kvalitě výsledků jeho činnosti. 

Neschopen samostatně studovat podle návodů učitele. 

 

Stupeň 4 (nedostatečný) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné 

mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo 
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pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností 

při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při 

využívání poznatků je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby. 

Výsledky jeho činnosti nejsou kvalitní. Závažné nedostatky a chyby dovede žák 

s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Při samostatné 

práci má velké těžkosti. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a 

značné mezery. Jeno dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické 

činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a 

dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné 

chyby. Své vědomosti nedovede uplatnit ani za pomoci učitele. Je nesamostatný 

v myšlení i v praktických činnostech. Závažné nedostatky nedovede opravit ani 

s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. Nedovede se samostatně učit. 

 

b) Chování žáka je hodnoceno těmito stupni: 

1 – velmi dobré 

2 – uspokojivé 

3 – neuspokojivé 

c) Celkové hodnocení žáka se vyjadřuje těmito stupni: 

- prospěl s vyznamenáním (není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při    

celkové klasifikaci stupněm horším než chvalitebný, průměr z povinných 

předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré), 

- prospěl (není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové 

klasifikaci stupněm nedostatečný), 

- neprospěl (je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové 

klasifikaci stupněm nedostatečný), 

- nehodnocen (pokud žáka nelze hodnotit z některého předmětu na konci 

prvního pololetí ani v náhradním termínu). 

d) Není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u 

příslušného předmětu slovo „nehodnocen (a)“. 

e) Pokud je žák z vyučovacího předmětu zcela uvolněn, uvede se na vysvědčení u 

příslušného předmětu slovo „uvolněn (a)“. 

f) Výchovná opatření: 

- pochvala ředitele školy (ředitel ji uděluje na základě vlastního rozhodnutí nebo 

na základě podnětu jiné osoby) 

- pochvala třídního učitele (třídní učitel ji uděluje na základě vlastního 

rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících 

Při zaviněném porušení povinností stanovených školním řádem lze žákovi dle 

závažnosti uložit: 

- napomenutí třídního učitele 

- důtka třídního učitele 

- důtka ředitele školy 

Při závažném porušení povinností stanovených školním řádem může ředitel 

rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. Zkušební 

lhůta při podmíněném vyloučení je stanovena ředitelem školy nejdéle na dobu 

jednoho roku. 

Uložené výchovné opatření je prokazatelným způsobem oznámeno žákovi a 

zákonnému zástupci nezletilého žáka. Výchovné opatření je zaznamenáno do 

dokumentace školy. 
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 3. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 

 

a) Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování  

      žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: 

    ° soustavným diagnostickým pozorováním žáka, 

      ° soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, 

      ° různými druhy zkoušení (písemné, ústní, pohybové testy), 

      ° kontrolními písemnými pracemi, testy, projektovou činností, 

      ° analýzou výsledků činnosti žáka. 

b) Žák musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně alespoň čtyřikrát za každé 

pololetí, a to v odlišných termínech klasifikačního období. Ústní zkoušení musí být 

zařazeno u těch předmětů, které to svým charakterem umožňují. U ostatních 

předmětů žák musí prokázat tělesnou nebo manuální zručnost. 

c) U žákovských projektů učitel hodnotí formální a obsahovou úroveň zpracování a  

      vlastní prezentace. 

g) Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a 

nedostatky hodnocených projevů a výkonů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel 

žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a 

prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. 

h) Kontrolní písemné práce jsou časově jednotlivými učiteli koordinovány, aby se 

nenahromadily v jednom termínu. 

i) Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka. 

j) Zkoušení žáka probíhá zásadně v učebně za přítomnosti ostatních spolužáků. 

k) Učitelé seznámí na začátku klasifikačního období žáky s kritérii a formami 

hodnocení. 

 

 4. Klasifikace žáka 

 

a) Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu  

      příslušného ročníku. Výjimkou jsou předměty, ze kterých je žák uvolněn ředitelem  

      školy. 

b) Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný předmět. 

c) V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační 

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

výsledný klasifikační stupeň rozhodnutím ředitele školy. 

d) Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního 

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

klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje jen na základě průměru dílčích 

hodnocení za příslušné období. Je zde třeba zhodnotit aktivitu v hodině, řádné plnění 

termínů, domácích úloh, vztah žáka k předmětu, zájem, snahu a celkový rozhled 

v dané oblasti. 

e) Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí 

podléhat žádnému subjektivnímu vlivu. 

f) Zákonní zástupci jsou informováni o hodnocení výsledků vzdělávání žáků průběžně, 

prostřednictvím informačního programu EDOOKIT na webových stránkách školy, 

při zadání přiděleného hesla. Zákonní zástupci žáka jsou také informováni o 

hodnocení výsledků vzdělávání žáků na pravidelných třídních schůzkách. 

g) Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají při 

pedagogických radách, na základě závěrů jsou o tomto informováni žáci a zákonní 

zástupci žáka. 

h) Na konci klasifikačního období v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé 

příslušných předmětů výsledky celkové klasifikace do třídních výkazů. Připraví 
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návrhy na opravné zkoušky a klasifikaci v náhradním termínu, třídní učitel zpracuje 

výsledky klasifikace žáků pro potřeby pedagogické rady a tisk vysvědčení. 

i) V případě, že má žák absenci z předmětu vyšší než 25%, může být na návrh  

vyučujícího přezkoušen písemnou, či praktickou prací, nebo komisionální zkouškou. 

j) V případě, že má žák absenci vyšší než 40%, není klasifikován. Klasifikaci 

v náhradním termínu schvaluje na základě písemné žádosti zletilého žáka nebo 

zákonného zástupce ředitel školy. Písemnou žádost o výjimku z uvedených 40% 

schvaluje na základě podkladů vyučujícího ředitel školy. 

 

 

 

 5. Hodnocení výsledků vzdělávání 

 

a) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je na vysvědčení vyjádřeno klasifikací a  

      celkovým hodnocením. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého  

      pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů (§ 69 odst.5  

      zákona č. 561/2004 Sb.). 

b) Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního pololetí,  

určí na základě písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonných zástupců nezletilého 

žáka ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka 

mohla být provedena nejpozději do konce června příslušného školního roku. Není-li 

možné žáka hodnotit v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí (§ 69 

odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.). 

c) Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci druhého pololetí,  

stanoví ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace 

žáka mohla být provedena do konce září následujícího školního roku. Do doby 

hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto 

termínu, neprospěl (§ 66 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb.). 

d) Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů  

koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce školního roku 

v termínech stanovených ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. Žák, 

který nevykoná zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze 

závažných důvodů může ředitel žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky 

nejpozději do konce září následujícího školního roku (§ 69 odst. 7 a 8 zákona  

č. 561/2004 Sb.). 

e) Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka může písemně požádat ředitele 

školy o opakování ročníku (§ 66 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb.). 

f) Žák, který nepostoupil do vyššího ročníku, přestává být žákem školy posledním 

dnem příslušného školního roku nebo po tomto dni dnem následujícím po dni, kdy 

nevykonal opravnou zkoušku nebo neprospěl při hodnocení v náhradním termínu, 

anebo dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení 

opakování ročníku (§ 68 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.). 

g) Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti 

hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří 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 žáka. 

Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo 

v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého 

žáka (§ 69 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb.). 

h) Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy. Komise je tříčlenná, tvoří ji 

předseda, kterým je ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel 

vyučující žáka danému předmětu, a přísedící, který má odbornou kvalifikaci téhož 

nebo příbuzného předmětu. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den 



 8 

konání zkoušky. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol (§ 6 odst. 3 vyhlášky 

MŠMT č. 13/2004 Sb.). 

i) Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze žákovi vydat 

místo vysvědčení výpis z vysvědčení. 

 

6. Uvolnění z předmětu 

 

          O uvolnění z předmětu pro část školního roku nebo celý školní rok může požádat zletilý  

          žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka na základě lékařské zprávy nebo výsledků  

          předchozího vzdělávání (§ 67 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.). 

 

7. Komisionální zkoušky  

 

          Komisionální zkoušku může žák konat v jednom dni nejvýše jednu. 

          Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: 

 

a) na žádost žáka či zákonného zástupce nebo z podnětu ředitele školy, 

b) jde-li o opravnou zkoušku, 

c) koná-li žák zkoušky při individuálním plánu vzdělávání, 

d) koná-li žák rozdílovou zkoušku, 

e) z podnětu vyučujícího při absenci žáka v příslušném předmětu vyšší než 25%. 

 

8. Individuální vzdělávací plán 

 

Individuální vzdělávací plán je povolen na základě součinnosti poradenského zařízení, 

žáka, zákonného zástupce nezletilého žáka a školy. 

Ředitel školy seznámí žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka s obsahem a 

průběhem vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu a s termíny 

jednotlivých zkoušek. 

Individuální vzdělávací plán podepisuje ředitel školy, žák a zákonný zástupce 

nezletilého žáka. Individuální vzdělávací plán se stává součástí osobní dokumentace 

žáka.  

 

9.Distanční forma výuky 

 

V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádným opatřením KHS nebo 

opatřeními MZd znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, mohou nastat 

následující situace: 

 

A) prezenční výuka 

V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu 13 žáků, který 

nepřekročí více jak 50 % účastníků třídy, pokračuje výuka těch kteří zůstávají ve 

škole, prezenční formou. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním 

způsobem a postupuje jako v situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole, např. 

z důvodu nemoci. Žáci se zapojují s ohledem na své podmínky. 

 

B) smíšená výuka  

V případě,  že se onemocnění či karanténa týká více jak 50% třídy, je škola 

povinna distančním způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na 

prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. Distanční 

způsob výuky může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického 

vybavení školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy. 

Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci 

s učebními texty, online přenos  prezenční výuky či nejrůznější formy  on-line 
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výuky. Distanční způsob vzdělávání musí respektovat vždy aktuální zdravotní stav 

a individuální podmínky konkrétních žáků.  

Zachovaná prezenční výuka se bude lišit dle jednotlivých situací a lze ji měnit dle 

možností pedagogů. 

 

C) distanční výuka 

Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS 

nebo plošným opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné 

celé skupiny/třídy, škola poskytuje pro tyto skupiny/třídy vzdělávání výhradně 

distančním způsobem. Ostatní žáci se vzdělávají dále prezenčním způsobem.  

Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola. 

Škola vždy přizpůsobí distanční výuku individuálním podmínkám žáků a také 

personálním a technickým možnostem školy.  

 

 

II. ČÁST – USTANOVENÍ PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY 
 

VŠICHNI  ZAMĚSTNANCI ŠKOLY  MUSÍ  RESPEKTOVAT: 

 

1. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení - vyhláška č. 263/2007 ze dne 

4. října 2007. 

2. Úmluvu o právech dítěte, jejíž text přijalo FS ČSFR 10. 10. 1990 a která vychází 

z Deklarace práv dítěte přijaté VS OSN 20. 11. 1959. 

3. Školní řád a provozní řád Střední odborné školy podnikatelské, s. r. o., Most. 

4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

 

A.   POVINNOSTI  UČITELŮ 

 

a) prostřednictvím vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů a celkovým 

výchovným působením formovat životní postoje žáků k humanistickým kulturním 

tradicím, proti projevům rasismu, netolerance a xenofobii, 

b) věnovat pozornost kvalifikované mimoškolní a zájmové činnosti žáků školy  

a podporovat u nich rozvíjení zásad výchovy ke zdravému životnímu stylu, 

c) sledovat projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálně-patologické jevy, 

včas informovat vedení školy, výchovného poradce, protidrogového koordinátora 

školy a zákonného zástupce žáka, 

d) být ve škole přítomen nejméně 15 minut před začátkem své vyučovací hodiny, dozorů, 

suplovací pohotovosti, hodin přidělených k zastupování, dodržovat dohledy nad žáky 

v prostorách školy dle rozpisu vedení školy ve sborovně, 

e) po příchodu do školy a při odchodu ze školy se seznámit s pokyny, příkazy  

a změnami, vyvěšenými na nástěnce ve sborovně, 

f) vyzvednout třídní knihu ve sborovně, pokud vyučují v 1. hodině příslušné třídy, 

g) včas nastupovat do tříd k vyučování, dodržovat a plně využívat vyučovací hodiny, 

dbát na pořádek ve třídě během hodiny, vyžadovat přezouvání žáků, 

h) po poslední vyučovací hodině zajistit ve třídě pořádek a odcházet poslední, třídní 

knihu uložit do sborovny, 

i) vyžadovat od žáků vedení a úpravu sešitů, 

j) při tělesné výchově a všude tam, kde je zvýšené nebezpečí úrazu, dbát na dodržování 

bezpečnosti práce, používání bezpečnostních pomůcek a na dodržování provozních 

předpisů a řádů, 

k) nevzdalovat se během výuky z vyučovací hodiny a nenechávat žáky bez dozoru, 

l) neukládat žákům úkoly, které se netýkají vyučování – výjimky ve zdůvodněných 

případech povoluje pouze ředitel školy, 
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m) onemocnění a nepřítomnost na pracovišti neprodleně hlásit řediteli školy, rovněž tak 

ukončení pracovní neschopnosti a nástup do školy, 

n) ohlašovat ihned změny v osobních údajích, které mají význam pro zaměstnavatele, 

o)  1x za 14 dní zapisovat známky žáků do informačního systému školy „EDOOKIT“, 

p)  ve vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit, 

       q)   pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před  

           zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky 

           poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského  

           pracoviště, s nimiž přišli do styku, 

      r)  pedagogičtí pracovníci mají povinnost přizpůsobit výuku distančnímu způsobu 

           v případě nařízení karantény. 
 

B.   POVINNOSTI  TŘÍDNÍCH  UČITELŮ 

 

a) vést řádně třídní knihu, třídní výkaz, evidenční karty žáků, včas doplňovat všechny 

nové údaje a předkládat o své třídě zprávu na pedagogických poradách, 

b) sledovat docházku své třídy prostřednictvím omluvných listů, zakládat omluvenky  

a omluvné listy po dobu školního roku, zapisovat docházku do informačního systému 

EDOOKIT 

      c) vést pedagogickou dokumentaci žáků své třídy, 

      d) informovat žáky o akcích školy podle pokynů vydávaných vedením školy, 

      e) informovat zákonné zástupce o prospěchu a chování žáků, neustále rozvíjet vzájemnou 

spolupráci a zvyšovat úroveň vzájemné komunikace, 

      f) organizovat a řídit žákovské služby své třídy, 

      g) pečovat o majetek a výzdobu své třídy, hlásit závady ve třídě vedení školy, 

      h) zabezpečovat rozdělování a odevzdávání zapůjčených učebnic, 

      i) jedenkrát za měsíc kontrolovat stav šatnových skříněk své třídy a v případě poškození 

zařizovat nápravu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ČÁST – PROVOZNÍ ŘÁD 

 
Provozní řád školy vychází z ustanovení zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a 

souvisejících předpisů. 

 

1. Údaje o škole: 

 

Střední odborná škola podnikatelská, s. r. o. 

Adresa školy:   Topolová 584, PSČ 434 47  Most 

Zkrácený název školy: SOŠPo Most 

IČ:    25015052 

Zřizovatel:   Ing. Lucie Machuldová, RČ 7351152798 

    Braňany, Bílinská 84 

Ředitelka školy:  Ing. Lucie Machuldová 

 

Kapacita: Celková kapacita školy je 180 žáků. 



 11 

 

Předmět činnosti školy: 

Střední škola 

 

Předmětem činnosti je vzdělávání a výchova žáků v souladu s platnými právními 

předpisy. 

 

Riziková pracoviště: 

Učebny výpočetní techniky, tělocvična a venkovní sportovní hřiště. Práce žáků se 

v těchto případech řídí provozními a bezpečnostními řády pracovišť. 

 

2. Režim dne: 

Přístup do školy – budova školy je otevřena od 07:00 h do 17:00 h. Začátek a 

ukončení vyučování – začátek vyučování v 07:40 h a konec vyučování ve 14:15 h. 

Vyučovací hodina – vyučovací hodina trvá 45 minut. Přestávky – mezi 1. a 2. 

vyučovací hodinou je 5 minut, mezi 2. a 3. hodinou trvá 15 minut. Jde o svačinovou 

přestávku. Po 3. a 4. vyučovací hodině trvají přestávky 10 minut. Velká přestávka na 

oběd je zařazena po 5. vyučovací hodině a trvá 35 minut.  Mezi 6. a 7. hodinou je 

přestávka 5 minut.  Režim práce s počítačem – práce s počítačem probíhají dle 

rozvrhu v max. délce 2 vyučovací hodiny v jednom sledu za den. Žákům je povoleno 

opustit budovu školy pouze během přestávky na oběd po 5. vyučovací hodině, nebo na 

základě propustky podepsané třídním učitelem nebo jiným vyučujícím školy. Žák  

vždy předloží studentský průkaz. V této době škola nenese odpovědnost za žáka. 

 

3. Režim stravování včetně pitného režimu: 

Stravování – obědy pro žáky zajišťujeme ve smluvním stravovacím zařízení (školní 

jídelna SPŠaSOŠGS Most). Doba vydávání oběda je od 12:05 h do 12:40 h. Délka 

trvání polední přestávky na oběd je 35 minut. Možnost doplňkového občerstvení je 

v automatech v budově školy. Pitný režim – ve škole je k dispozici nápojový automat 

na studené a teplé nápoje. 

 

4. Podmínky pohybové výchovy: 

Škola využívá jednu velkou tělocvičnu, jednu malou tělocvičnu a posilovnu. V areálu 

tělovýchovy jsou samostatné šatny a umývárny. K dispozici žákům je též fotbalové 

hřiště, hřiště na odbíjenou a dva tenisové kurty. Ve všech ročnících je ve Školním 

vzdělávacím programu stanovena dotace pro tělesnou výchovu dvě hodiny týdně. 

Pohybové aktivity jsou doplněny nabídkou sportovních her v rámci volnočasových 

aktivit žáků po vyučování. 

 

5. Řízení školy – kompetence: 

Ředitel zodpovídá za právní úkony školy, plní povinnosti řídícího pracovníka. 

Zástupce ředitele školy zodpovídá za organizaci výchovně vzdělávacího procesu na 

škole včetně kontrolní činnosti a organizaci maturitních zkoušek. Výchovný poradce 

školy řeší výchovné a prospěchové problémy žáků, spolupracuje s třídními učiteli a 

dalšími pedagogickými pracovníky, metodikem prevence sociálně patologických jevů 

a spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou. Informuje žáky o 

možnostech uplatnění na trhu práce a dalším studiu. 

Školní metodik prevence sociálně patologických jevů se podílí na realizaci 

Minimálního preventivního programu a spolupracuje s ostatními pracovníky školy při 

řešení vzniklých problémů v této oblasti. Administrativně organizační pracovník 

zajišťuje běžnou agendu školy a školní matriku. Pedagogové školy jsou povinni 

poskytovat žákům vzdělání podle platných právních předpisů, v souladu se Školním 

vzdělávacím programem a nejnovějšími poznatky v příslušných vyučovacích 
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předmětech. Musí dodržovat BOZP, PO a další směrnice školy. Svým chováním a 

dodržováním etických norem musí být příkladem pro žáky školy a veřejnost. 

 

 

6. Komunikační a informační systém: 

Činnost školy se řídí Koncepčními záměry školy, Ročními plány činnosti a měsíčními 

Pokyny pro činnost žáků a zaměstnanců školy. Informačními zdroji dále jsou jednání 

provozních a pedagogických porad, operativních porad, jednání školské rady, 

rodičovské schůzky, systém EDOOKIT, internetové stránky školy, informační 

nástěnky na chodbě a v hale školy. 

 

 

7. Úklid  prostor školy: 

Úklid se provádí pravidelně. Úklid místností a objektu - běžný úklid, zametání, utírání 

prachu, větrání místností, vynášení odpadků, čištění nábytku a zařízení, čištění 

koberců vysavačem, vytírání PVC podlah a dlaždic a toaletních zařízení se provádí 

denně. Zalévání květin, jednorázový úklid po opravách apod., čištění oken, čistění 

zrcadel, přepážek nebo stěn s olejovým nátěrem se provádí k zajištění celkového 

pořádku a čistoty dle potřeby. 

 

 

 

 

 

 

 

V Mostě dne 1. 9. 2020                  Ing. Lucie Machuldová v.r. 

                                ředitelka školy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PŘÍLOHA Č. 1 – ÚKOLY  SLUŽBY  VE  TŘÍDĚ 

 

Při přípravě třídy na vyučovací hodinu: 

 

          - smazat tabuli a zajistit zásobu křídy, 

          - nadepsat na tabuli datum a číslo hodiny. 

 

Při zahájení vyučovací hodiny: 

 

          - hlásit učiteli nepřítomnost žáků, 

          - nepřítomnost učitele delší než 5 minut ohlásit u zástupkyně ředitele. 

 

Na konci vyučování: 
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          - zkontrolovat pořádek ve třídě, příp. uklidit, 

          - srovnat lavice, otočit židle na lavice, 

          - smazat tabuli, zavřít okna, zhasnout světla a při odchodu třídu uzamknout. 

 

Další povinnosti: 

 

          - o všech přestávkách zajišťovat pořádek ve třídě, 

          - nosit třídní knihu na hodiny mimo kmenovou třídu, a je-li třída dělená, zabezpečit  

            zápis do třídní knihy ze všech skupin, 

          - sledovat na nástěnce v hale školy změny v rozvrhu a zapsat je na tabuli ve třídě, 

          - přinášet pomůcky na vyučování dle pokynů učitelů, 

          - hlásit třídnímu učiteli závady ve třídě a poškození školního majetku. 

 

 

 


