Střední škola obchodu, řemesel a služeb, Žamberk

ŠKOLNÍ ŘÁD
Preambule
Žáci se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na naší škole zavazují akceptovat jednotlivé články
tohoto řádu. V průběhu studia napomáhá dodržování školního řádu žákům a výchovným i ostatním pracovníkům školy zajistit bezkonfliktní vzájemné soužití při respektování oprávněných zájmů obou stran.
Řád předpokládá, že žáci chápou smysl svého studia ve škole a řídí se obecně přijímanými zvyklostmi soužití mezi lidmi. Účelem školního řádu je vytvořit dobré podmínky pro vyučování a pro
plynulý chod školy a umožnit vzájemnou součinnost všech účastníků školního života.
Zároveň je žákům zaručeno dodržení všech práv v tomto řádu vymezených.
Školní řád SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk (dále jen školní řád) vychází ze zákona
č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (Školský zákon)
a z vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.
Školní řád je dokument, který upravuje základní práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a nejdůležitější principy, kterými se řídí činnost školy. Podrobnosti následně upřesňuje v
přílohách ke Školnímu řádu ředitel školy. Pokud to charakter příloh vyžaduje, vydává je jako své
příkazy.
Školní řád projednává pedagogická rada a schvaluje Školská rada.
I.

Povinnosti žáků, zákonných zástupců nezletilých žáků a osob, které vůči
zletilým žákům plní vyživovací povinnost
A. Žáci jsou povinni
1. Pravidelně a včas docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat.
2. Vstupovat do budovy školy a opouštět ji výhradně přes turniket u hlavního vchodu při současném použití zakoupeného čipu, nebude-li udělen jiný pokyn zaměstnancem školy.
3. Dodržovat školní řád.
4. Dodržovat pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
5. Plnit pokyny pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy vydané v
souladu s právními předpisy a školním řádem.
B. Zletilí žáci jsou dále povinni
1. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, o změně zdravotních potíží nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

2. Dokládat důvody své nepřítomnosti v teoretickém vyučování a na odborném výcviku v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem.
3. Oznamovat škole změny údajů podle § 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (školní matrika) a další údaje, které jsou podstatné pro
průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.
4. Sledovat prostřednictvím webových stránek nebo na školní nástěnce svůj aktuální
rozvrh a sdělení školy a řídit se jimi. Přihlašovací údaje na webové stránky žákovi
sdělí škola.
C. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zajistit, aby žák docházel řádně a včas do školy nebo školského zařízení.
Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.
Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, informovat o změně zdravotních potíží nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
Dokládat důvody nepřítomnosti žáka v teoretickém vyučování a na odborném výcviku v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem.
Oznamovat škole změny údajů podle § 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,ve znění
pozdějších předpisů (školní matrika) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh
vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.
Sledovat prostřednictvím webových stránek aktuální rozvrh žáka a jiná sdělení
školy a řídit se jimi. Přihlašovací údaje sdělí zákonnému zástupci škola. Pokud
nemá zákonný zástupce přístup na internet, bude se informovat ve škole u třídního
učitele žáka.

Školní řád dále stanoví tyto konkrétní povinnosti žáků:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Chovat se slušně k ostatním žákům, učitelům a ostatním zaměstnancům školy.
Osvojovat si vědomosti, dovednosti a získávat návyky potřebné k dosažení středního vzdělání, připravovat se na samostatnou práci a na odbornou činnost v povolání. Řádně se připravovat na výuku, nosit do vyučovacích hodin požadované pomůcky, sešity a podle požadavků vyučujících učebnice. V zadaných termínech
zpracovávat a odevzdávat domácí úkoly. V případě absence si doplnit zameškané
učivo v termínu dohodnutém s vyučujícím.
Vzájemně si pomáhat, předávat nepřítomným spolužákům úkoly k doplnění látky,
případně zapůjčit sešit k okopírování atd. Spoluvytvářet pracovní a přátelskou atmosféru ve škole.
Být ukáznění, plnit pokyny pracovníků školy, dodržovat pravidla společenského
soužití ve škole, zdravit učitele a ostatní pracovníky školy, do školy chodit včas –
5 minut před začátkem vyučování nebo vyučovacího dne, vhodně a čistě oblečeni
a upraveni, bez výstřednosti v účesu a oblečení.
Nosit do školy denně omluvný list.
Před začátkem vyučovací hodiny si připravit věci potřebné na vyučování.
Před hodinou tělocviku se převléknout do cvičebního úboru.
Dbát na čistotu ve všech prostorách školy. Pomáhat při udržování pořádku ve
školní budově. Při výuce nejíst, nepít a nežvýkat.
Žáci mají zakázáno používat mobilní telefony během vyučování.

10. Při vstupu do školy se přezouvat do vhodné obuvi, v tělocvičně do obuvi speciálně určené. Boty, oblečení a osobní věci ukládat do přidělené skříňky opatřené
zámkem.
11. Po skončení vyučování žáci zajistí pořádek na svém pracovišti.
12. Žáci správně nakládají s odpadem dle příkazu ředitele.
13. Přímým nadřízeným žáků je třídní učitel, který řídí jejich činnost. Jeho prostřednictvím žáci předkládají své žádosti a vyřizují běžné provozní záležitosti
14. Žáci jsou v učebně rozsazeni podle zasedacího pořádku, který určí třídní učitel.
Bez souhlasu vyučujícího nemohou žáci své místo měnit ani přestavovat zařízení
učebny. Po zvonění na začátek hodiny jsou žáci povinni být na svém místě. Při
příchodu vyučujícího žáci pozdraví povstáním. Za neodůvodněné opožděné nástupy na vyučovací hodiny budou žákům uložena výchovná opatření.
15. Žákům je zakázáno kouřit, pít alkoholické nápoje, hrát o peníze ve všech prostorách školy a 100 m v jejím okruhu. O přestávkách nesmějí bez dovolení vcházet
do ubytovacích prostorů Domova mládeže, sedat do oken, na radiátory ústředního
topení, otevírat okna bez souhlasu vyučujícího, sedat na ně a vyklánět se z nich.
16. Žákům je zakázáno fotografovat ve škole a na akcích pořádaných školou, pořizovat video a audio záznamy. Výjimkou jsou situace, kdy k tomu žák dostane od
vyučujícího povolení.
17. V jídelně stravovacího zařízení školy se žáci chovají ukázněně, dodržují hygienická a společenská pravidla stolování. Řídí se pokyny vedoucího školní jídelny, učitelů nebo vychovatelů, kteří mají pedagogický dozor.
18. Žáci nesmějí bez souhlasu třídního učitele cokoliv přemísťovat v učebně a na odborném výcviku bez souhlasu učitele OV cokoliv přemísťovat na pracovišti.
19. Pokud žák ztratí omluvný list nebo evidenční kartu BOZP, zaplatí za vystavení
druhopisu (viz Vnitřní směrnice školy).
20. Žáci určení do pořádkové služby odpovídají po celý týden za pořádek v učebně a
plní zejména tyto úkoly:
 přicházejí do učebny nejpozději 10 minut před začátkem vyučování
 překontrolují pořádek v učebně a odstraní nedostatky, zajistí křídy nebo
fixy a zapíší datum a číslo vyučovací hodiny
 o přestávkách umyjí tabuli, případně zajistí podle pokynů vyučujícího
učební pomůcky
 třídnímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku hlásí každou mimořádnou
událost
 jestliže nejpozději do 5 minut po zvonění nepřijde vyučující, upozorní na
to zástupce pro teoretické vyučování, případně ředitele školy nebo kteréhokoliv učitele přítomného v kabinetě.
 po skončení vyučování srovnají stoly a židle, řádně umyjí tabuli a zhasnou
světla
 jsou-li oba žáci pověření službou nemocni, přebírá jejich povinnosti až do
ustanovení nové služby třídním učitelem služba z minulého týdne.
21. Za použití soukromých notebooků při vyučování žáci neplatí, ale platí přísný zákaz používání vlastních nabíječek jakýchkoliv zařízení v budově školy.

II.

Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků a osob, které vůči
zletilým žákům plní vyživovací povinnost
Z §22 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů vyplývají pro uvedené
osoby tato práva:

A. Žáci mají právo
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Žáci mají právo na vzdělávání dle školského zákona.
Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
Volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí.
Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na třídního učitele, ředitele školy a
jeho zástupce, případně na výchovnou poradkyni s tím, že tito pracovníci jsou povinni se stanovisky a vyjádřením těchto samostatných orgánů zabývat.
Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich
vzdělávání.
Na informace a poradenskou pomoc školy.
Pokud žák potřebuje pomoc při řešení studijních nebo osobních problémů, má
možnost obrátit se na kteréhokoliv vyučujícího, třídního učitele, výchovnou poradkyni, vedení školy.

B. Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo
1.
2.

Vše jako práva žáků kromě bodů A.1 a A.4.
Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání mají v případě žáků právo také
osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.

Školní řád dále stanoví tato konkrétní práva žáků:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Zúčastňovat se všech mimovyučovacích činností organizovaných školou, hlásit se
do zájmových kroužků i k účasti na dalších akcích (sportovních, turistických, kulturních aj.).
V době mimo vyučování mohou být žáci ve škole jen tehdy, účastní-li se činnosti
zájmových kroužků nebo jiných akcí pořádaných školou. Veškeré akce se mohou
konat jen se souhlasem vedení školy ve vyhrazené učebně.
Žáci mají právo na zdvořilost ze strany učitelů a všech zaměstnanců školy.
Žáci mají právo vyslovit svůj názor, dodrží-li přitom zásady slušného jednání.
Pokud si žák nosí do školy notebook, smí ho používat pouze se souhlasem vyučujícího v příslušné vyučovací hodině a jen ke studijním účelům.
Do elektrické rozvodné sítě není žákům povoleno připojovat žádná elektrická zařízení. Týká se to i nabíječek notebooků, tabletů, mobilních telefonů a podobných
zařízení. Žáci ubytovaní na Domově mládeže mohou v budově Domova mládeže
používat nahlášená zařízení, která prošla revizí.
Mobilní telefon a notebook nejsou nezbytné školní pomůcky a nejsou považovány
za cennost.
Počítačovou síť a další počítačové vybavení školy smějí žáci používat pouze pro
účely výuky, popř. volnočasových aktivit organizovaných školou. Je zakázáno
počítačovou síť a další počítačové vybavení školy používat pro jakékoliv soukromé účely. Zejména je žákům zakázáno umisťovat v nich data a software, které
podléhají ochraně ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů, Autorského zákona, popř. dalších zákonů. Žákům je rovněž zakázáno komukoli sdělovat své přihlašovací údaje k přístupu do školní sítě. V případě jejich uložení v papírové či
elektronické formě je musí zabezpečit proti zneužití dalšími osobami.
Osobní věci, boty, bundy apod. si žáci odkládají do šatních skříněk k tomu určených. Na skříňku si musí zakoupit kvalitní visací zámek.

III.

Bezpečnost a ochrana zdraví ve škole
1. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo
souvisejících činnostech. Poskytuje žákům nezbytné informace o možném ohrožení zdraví a o zásadách, které vedou k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
K zajištění bezpečnosti žáků jsou také stanoveny pedagogické dozory.
2. Je povinností školy seznámit žáky na začátku školního roku se školním řádem a
řádem školní jídelny, s pravidly ochrany zdraví, bezpečnosti a požární ochrany.
V úvodní hodině příslušného předmětu jsou žáci seznámeni s řády odborných
učeben a tělocvičny. Žáky, kteří se zúčastní kurzů a dalších akcí školy, seznámí
vedoucí akce před jejím zahájením se zásadami bezpečnosti při konání kurzu nebo
akce.
3. Žáci jsou povinni dodržovat ustanovení k zajištění bezpečnosti, se kterými byli
seznámeni, a protipožární opatření, chránit svoje zdraví i zdraví ostatních. Týká se
to průběhu vyučování, přestávek, přechodů do jiné učebny i všech akcí organizovaných školou. Na školních exkurzích a jiných akcích organizovaných školou
jsou žáci povinni řídit se pokyny pedagogického dozoru a dodržovat ustanovení
tohoto školního řádu.
4. Pokud žák nebude řádně připraven na odborný výcvik (pracovní oblečení apod.),
bude to považováno za absenci, zákonní zástupci budou neprodleně telefonem informováni a převezmou za něj zodpovědnost.
5. Pokud žák zjistí, že bylo poškozeno zařízení školy a mohlo by způsobit zranění
osob (poškození židlí, lavic, oken, zásuvek apod.), neprodleně na to upozorní vyučujícího nebo pedagogický dozor, případně dalšího pracovníka školy, který zabezpečí další nezbytné kroky k odstranění zjištěného nebezpečí.
6. V době vyučování a o přestávkách nesmějí žáci opustit budovu školy.
7. Při akcích během školního roku (exkurze apod.) a při přesunech mezi budovami
(tělocvična a odloučené pracoviště) žáci nesmějí používat osobní vozidlo.
8. Ve volných hodinách mezi vyučováním žáci opustí prostory školy (v této době
nad nimi škola nevykonává dohled a nenese odpovědnost za případné škody a
úrazy), nebo jdou na oběd do školní jídelny.
9. V případě nevolnosti nebo úrazu žáka vyučující, pedagogický dozor nebo spolužáci vyrozumí ihned zástupce ředitele nebo pracovnici kanceláře školy. Škola
podnikne další kroky k zabezpečení zdraví žáka a informování zákonných zástupců.
10. Každý úraz, který se stane ve škole nebo na akci organizované školou, je nutno
ohlásit úraz vyučujícímu a provést o něm zápis do knihy úrazů. Školním úrazem
žáka je úraz, který se stane při vzdělávání nebo při činnostech přímo souvisejících
se vzděláváním nebo při poskytování školských služeb (kroužky, jídelna). Školním úrazem není úraz, který se stane žákovi na cestě do školy, na určené shromaždiště nebo cestou zpět.
11. V případě následné absence žáka z důvodu úrazu, nebo pokud je pravděpodobné,
že bude žákovi poskytnuta náhrada za bolest při úrazu, sepíše vyučující nebo pedagogický dozor co nejdříve záznam o úrazu na předepsaném formuláři (dle vyhlášky č. § 4 odst. 5 vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů ve znění pozdějších předpisů). Škola zašle záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím a zákonným zástupcům.

IV.

Uvolňování z výuky a omlouvání absence a zanechání studia
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

V.

Zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák sám je povinen vždy omluvit
telefonicky nebo elektronickou poštou svou absenci do 72 hodin. Pokud je na odborném výcviku pouze jeden den v týdnu, je vhodné se omluvit ihned.
Návštěvy u lékaře si žáci domlouvají především na dobu mimo vyučování. Návštěvu lékaře v sídle školy nebo odborného výcviku je možné omluvit maximálně
v délce 2 hodiny, v místě bydliště max. 4 hodiny. Definitivní rozhodnutí o počtu
hodin dá třídní učitel nebo učitel odborného výcviku.
Žádost o omluvení absence žáka z rodinných důvodů podepsaná zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem musí být předložená minimálně jeden týden před požadovaným uvolněním z výuky – lze pouze 2x za pololetí. Třídní učitel nebo učitel odborného výcviku může z rodinných důvodů omluvit 1 den,
zástupce ředitele 2 dny, více dnů pak ředitel školy.
Žák je povinen doložit důvody své nepřítomnosti ihned po nástupu do školy nebo
na odborný výcvik (v nezbytném případě den následující) na omluvném listě.
Povinnost omlouvání se týká i pozdních příchodů. V případě zpožděného spoje
dokládá žák zpožděnku, po návštěvě lékaře potvrzení a 2x za pololetí lze omluvit
pozdní příchod též z rodinných důvodů. Ostatní pozdní příchody jsou považovány
za neomluvené. Při třech neomluvených pozdních příchodech během jednoho pololetí bude žákovi uděleno výchovné opatření.
Je-li u žáka podezření na zanedbávání školní docházky (v případě časté absence –
např. pravidelně se opakující nevolnost během krátké doby), může škola požadovat, jako součást omluvenky, lékařské potvrzení. Na odborném výcviku žák
omlouvá absenci výhradně lékařským potvrzením.
Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů a jeho
neúčast ve vyučování není omluvena, vyzve ředitel školy na návrh třídního učitele
písemně žáka, a je-li nezletilý jeho zákonného zástupce, aby neprodleně doložil
důvody žákovy nepřítomnosti. Zároveň upozorní žáka, a je-li nezletilý jeho zákonného zástupce, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal.
Jestliže do deseti dnů od doručení výzvy žák do školy nenastoupí nebo nedoloží
důvod nepřítomnosti, posuzuje se, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem
této lhůty. Tímto dnem přestává být žákem školy.
Jestliže žák hodlá zanechat studia, sdělí to písemně řediteli školy. Je-li žák nezletilý, je součástí sdělení souhlasné vyjádření zákonného zástupce žáka. Žák je povinen vrátit nejpozději v den ukončení studia všechny vypůjčené předměty, knihy a
učebnice a uhradit případné ztráty. Žák přestává být žákem školy nejdříve dnem
následujícím po dni, kdy bylo řediteli školy doručeno sdělení o zanechání studia,
není-li v žádosti uvedeno datum pozdější.

Provoz a vnitřní režim školy a školských zařízení
1.
2.
3.
4.

Zahajování a ukončování vyučování při teoretické výuce se řídí dle platného rozvrhu na daný školní rok nebo se řídí rozvrhem dle aktuálních změn.
Teoretické vyučování začíná zpravidla v 8.00 hod. nebo 7.00 hod. a končí nejpozději v 15.15 hod.
Praktické vyučování probíhá ve vlastním zařízení a na pracovištích fyzických nebo právnických osob v souladu se Zákoníkem práce ve znění pozdějších předpisů.
Budova domova mládeže se otevírá v pondělí v 6.00 hodin, zavírá v pátek v 15.00
hodin.

VI.

Podmínky ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy
diskriminace, nepřátelství nebo násilí
1.

2.

3.

V případě podezření, že žák je pod vlivem omamných látek nebo alkoholu, může
škola (na základě souhlasného prohlášení – viz příloha č. 1) provést zkoušku na
přítomnost drogy nebo alkoholu v organismu. Test provede pověřená osoba, v
případě pozitivního výsledku náklady na zkoušku uhradí zletilý žák nebo zákonný
zástupce nezletilého žáka, v opačném případě škola. V případě pozitivního testu
jsou informováni zákonní zástupci a tito jsou povinni odvézt žáka ze školy domů.
V případě opakovaného přestupku bude škola informovat příslušný sociální odbor. Kázeňsky bude situace řešena podle pravidel tohoto školního řádu.
V areálu školy a v místě konání praktického vyučování platí přísný zákaz, nošení,
držení, distribuce a zneužívání návykových látek. Porušení tohoto nařízení projedná výchovná komise, která věc oznámí ihned zákonnému zástupci žáka a na
základě prošetření závažnosti přestupku navrhne případné odborné vyšetření žáka.
V případě zjištění distribuce či zneužívání „drogy“ bude přestupek oznámen policii.
Součástí školního řádu je příloha č. 1 – souhlasné prohlášení zákonných zástupců
žáků a zletilých žáků k orientačnímu testování přítomnosti návykových látek v
lidském organismu.

Předcházení šikaně, její řešení a odhalování
4.

5.

VII.

Projevy šikanování, rasismu, xenofobie, násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám, jsou v prostorách školy a na pracovištích odborného
výcviku a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy.
Výchovná opatření při zjištění šikany:
 Škola využije běžných výchovných opatření dle závažnosti (napomenutí a
důtka třídního učitele, důtku ředitele školy nebo snížená známka z chování
či podmíněné vyloučení nebo vyloučení žáka ze školy).
 V mimořádných případech doporučí rodičům agresora jeho vyšetření,
popř. diagnostický pobyt ve středisku výchovné péče a celý případ předá
orgánům sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou.
 Dojde-li k podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného
činu, bude skutečnost oznámena Policii České republiky.

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků
(Dle § 30, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
1.

Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání včetně nástavbového studia
 Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech vzdělávacího programu příslušného ročníku.
 Konkrétní podmínky klasifikace stanoví vyučující daného předmětu. Nutnou podmínkou klasifikace z daného předmětu je 70% účast v jednotlivých
předmětech.
 Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.
 Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosá-

2.

hl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje pouze na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu.
 Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají při pedagogických radách.
Kritéria stupňů prospěchu
Vědomosti žáků jsou hodnoceny těmito klasifikačními stupni:










Výborný- Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně, 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 a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky a správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní, písemný a praktický projev je správný, přesný a výstižný.
Chvalitebný - Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a
zákonitosti v podstatě uceleně, 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 a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a
zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost.
Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a
výstižnosti. Kvalita výsledků praktické činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků.
Dobrý – Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností, při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním, písemném a praktickém projevu má nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodů
učitele.
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. V
uplatňování osvojených vědomostí a dovedností, při řešení teoretických a
praktických úkolů se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho
ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při
samostatném studiu má velké těžkosti.
Nedostatečný – Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a
úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné nedostatky.
V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností, při řešení teoretických
a praktických úkolů se vykytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podnětem
učitele. Neprojevuje samostatnost myšlení, vyskytují se u něho často logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve
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správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí
učitele
Podrobnosti o komisionálních zkouškách
Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:
Koná-li opravné zkoušky, dle § 69 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 Žák koná opravnou zkoušku, v případě, že jeho prospěch je na konci druhého pololetí nedostatečný maximálně ze dvou předmětů.
 Požádá -li žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho komisionální
přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení.
 Ředitel školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení. Termín komisionálního přezkoušení je
stanoven bez zbytečného odkladu.
 Žák může být v příslušném pololetí z daného předmětu komisionálně
zkoušen pouze jednou.
 Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná.
Zkoušky v náhradním termínu a opravné zkoušky (doklasifikace)
 Jsou vždy zkouškami komisionálními, nerozhodne-li ředitel školy na návrh
vyučujícího daného předmětu jinak.
 Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního
pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak,
aby klasifikace žáka mohla být provedena nejpozději do konce června.
 Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci druhého
pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak,
aby klasifikace žáka mohla být provedena nejpozději do konce září. Do té
doby žák navštěvuje podmíněně vyšší ročník. Žák, který nemohl být klasifikován v náhradním termínu, nebo byl klasifikován stupněm prospěchu
nedostatečný, neprospěl. Žák si o opakování ročníku písemně požádá ředitele školy.
 Výsledná známka klasifikace na vysvědčení je totožná jako známka ze
zkoušky v náhradním termínu nebo opravné zkoušky.


4.

VIII.

Podmínky zacházení s majetkem školy
1.

IX.

Poškodí-li někdo z žáků úmyslně nebo z nedbalosti majetek školy nebo zařízení
praktického vyučování, je povinen škodu nahradit v plné výši.

Pravidla pro výchovná opatření
1.
2.
3.

Ředitel školy může po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné
ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný
nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.
Třídní učitel může po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.
Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto
porušení žákovi uložit:
 napomenutí třídního učitele nebo učitele odborného výcviku





X.

Klasifikace chování
1.
2.

3.

XI.

Stupeň 1 – velmi dobré – žák dodržuje uvědoměle pravidla chování a ustanovení
školního řádu. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.
Stupeň 2 – uspokojivé – chování žáka je v rozporu s pravidly chování a ustanoveními školního řádu. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného
chování nebo školnímu řádu, nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.
Stupeň 3 – neuspokojivé – chování žáka je v přímém rozporu s pravidly slušného
chování. Dopouští se takových závažných přestupků proti školnímu řádu, že je
jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy.

Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy
1.
2.
3.

XII.

důtku třídního učitele nebo učitele odborného výcviku
důtku ředitele školy
další možné výchovné opatření je podmíněné vyloučení a to nejdéle na
dobu jednoho roku, které může vyústit až k vyloučení ze školy – za neomluvené hodiny, vážné kázeňské přestupky, které souvisejí především s
užíváním a distribucí návykových látek (drogy, alkohol, kouření), opakovanou šikanou a krádežemi, rovněž se záškoláctvím nebo za zvlášť hrubé
slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy

Ve škole a školských zařízení není povolena činnost politických stran a hnutí, ani
jejich propagace.
Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání.
Ve škole není povolen prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.

Závěrečná ustanovení
1.

Tento školní řád je závazný pro všechny žáky. Porušení školního řádu nebo neplnění jeho ustanovení bude řešeno výchovným opatřením.

V Žamberku dne 26. 8. 2015

Ing. Oldřich Krčmář
předseda Rady školy

PhDr. Zuzana Pecháčková
ředitelka školy

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

SOUHLASNÉ PROHLÁŠENÍ
Jméno žáka: ..........................................................., Třída: .................
Datum narození: ...................................................................................
1)

K seznámení se Školním řádem.

Byl jsem seznámen a souhlasím se školním řádem na školní rok 2015/16.
V ............................................................... dne .......................................................................
Podpis zákonného zástupce nebo zletilého žáka: ...................................................................
2)
K možnosti orientačního testování přítomnosti návykových látek v lidském organismu v průběhu školního roku 2015 / 2016. Souhlas zletilého žáka, zákonného zástupce nezletilého žáka s orientačním testováním žáka na přítomnost OPL. Testování na přítomnost
alkoholu bude probíhat pomocí dechové zkoušky, v případě přítomnosti OPL pomocí zkoušky
ze slin nebo moči.
Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu mého
syna / dcery, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho
zdraví. V případě pozitivního testu uhradím náklady spojené s těmito úkony v plné výši.
V ............................................................... dne .......................................................................
Podpis zákonného zástupce nebo zletilého žáka: ...................................................................
3)

K prezentaci fotek z pracovišť odborného výcviku a školních akcí.

Souhlasím s prezentací fotek.
V ............................................................... dne .......................................................................
Podpis zákonného zástupce nebo zletilého žáka: ...................................................................
4)
K lékařskému ošetření v případě úrazu (ve škole, na odborném výcviku, na exkurzi
apod.).
Souhlasím s lékařským ošetřením.
V ................................................................ dne .................................................................................
Podpis zákonného zástupce nebo zletilého žáka: ...............................................................................

